
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Rua Portugal nº 20 – Bairro da Glória – Contagem/MG 

www.contagem.mg.gov.br/educacao 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01 – Ano: 2018 
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 

 

O Secretário Municipal de Educação de Contagem, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simpl ificado PSS 
02/2016 e PSS 02/2017 e a Portaria 006/2017 que estabelecem normas para contratação de trabalhadores em educação da Rede Municipal 

de Contagem. 
 

Resolve: 
 

 
 

 

 

01 - Convocar servidores dos cargos de natureza administrativa conforme quadro abaixo:  

 

Cargo Nº de Vagas Classificação 

Secretário Escolar 24 

A partir da classif. geral 210º - “PSS”/Edital nº 02/2016 
e (cota negro a partir da classif. 45º / cota deficiente a 
partir da classif. 1º) – (chegando ao final da lista, 

voltaremos ao 1º classif. no mesmo dia, se 
necessário). 

Assistente Escolar 22 

A partir da classif. geral 148º - “PSS”/Edital nº 02/2016 
e (cota negro a partir da classif. 53º / cota deficiente a 
partir da classif. 1º) – (chegando ao final da lista, 

voltaremos ao 1º classif. no mesmo dia, se 
necessário). 

Auxiliar de Biblioteca Escolar 21 

A partir da classif. geral 112º - “PSS”/Edital nº 02/2016 

e (cota negro a partir da classif. 28º / cota deficiente a 
partir da classif. 1º) – (chegando ao final da lista, 
voltaremos ao 1º classif. no mesmo dia, se 

necessário). 

Agente de Educação Infantil 78 
A partir da classif. geral 17º  até  200º - 
“PSS”/Edital nº 02/2017 e (cota negro a partir da 

classif. 02º / cota deficiente a partir da classif. 06º)  

 

 

 

 

02 - Cronograma de Convocação Pública (data, horário e local): 

 

Cargo Data Horário 

 
Local do Atendimento 

 

 

Secretário Escolar 

02/02/2018 

08:30h 
 
 

E. M. “HEITOR VILLA-
LOBOS” 

 

Praça Marília de Dirceu, 20 – 
B. Inconfidentes - Contagem 

 

 

“Auditório” 
 

 

Assistente Escolar 09:30h 

Auxiliar de Biblioteca Escolar 10:30h 

Agente de Educação Infantil 13:00h 

 
 

 

03 - Informações: 3352-5369 / 3391-9010 / 3352-5371 / 3352-5412  ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br (Entrar no link 
Concursos e Seleções, no link Nomeações e Contratações, no link Prefeitura convoca aprovados no PSS 02/2016 e depois no link 
referente ao Edital). 

 

04 - As vagas podem sofrer alterações até antes do início da convocação.  

 

05 – No dia da Convocação Pública, será necessário somente documento de identidade e documento com o número do CPF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contagem, 30 de Janeiro de 2018. 

ATENÇÃO! 
CONVOCAÇÃO DIA 02/02/2018 

SEXTA - FEIRA 

http://www.contagem.mg.gov.br/educacao
http://www.contagem.mg.gov.br/

