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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 10 – Ano: 2019 
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 simplificado PSS 
02/2017 e PSS 03/2018 e a Portaria 006/2017 que estabelecem normas para contratação de trabalhadores em educação da Rede Municipal 

de Contagem. 
 

Resolve: 
 

01 – Convocar Professores PEB 2  para suprimento de vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme quadro abaixo: 
 

Cargo Nº de Vagas Classificação / Obs. 

Peb 2 - Ciências 02 

Comparecer somente os candidatos da classif. 
geral 53º até 122º  do “PSS”/Edital nº 03/2018. 
(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 
 

Peb 2 - Arte 02 

Comparecer somente os candidatos da classif. geral 

37º até 43º  do “PSS”/Edital nº 03/2018. 
(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 
 
➢ Comparecer também os classificados do PSS nº 
02/2017, neste mesmo dia, voltaremos a convocar pelo 

PSS nº 02/2017, se necessário: 
 

Comparecer somente os candidatos da classif. geral 

1º até 93º  do “PSS”/Edital nº 03/2018. 

Peb 2 - Inglês 02 

Comparecer somente os candidatos da classif. 

geral 79º até 136º e (cota negro a partir da classif. 

1º)  do “PSS”/Edital nº 03/2018.  

(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 
 

➢ Comparecer também os classificados do PSS nº 
02/2017, neste mesmo dia, voltaremos a convocar pelo 

PSS nº 02/2017, se necessário: 
 

Comparecer somente os candidatos da classif. geral 

1º até 154º) do “PSS”/Edital nº 02/2017. 
 

 
 

 

  
 

02 – Convocar  Professores  PEB 1   para suprimento de vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme quadro abaixo: 
 
 

Cargo Nº de Vagas Classificação / Obs. 

PEB 1 03 

 

Comparecer somente os candidatos da 
classif. geral 601º até 728º  e (cota negro a 
partir da classif. 188º) do “PSS”/Edital nº 
03/2018. 
 

(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 
 

 
 

 

03 - Convocar Pedagogos para suprimento de vagas para atuação nas Unidades Escolares, conforme quadro abaixo: 
 

Cargo Nº de Vagas Classificação / Obs. 

Pedagogo  03 

Comparecer somente os candidatos da classif. geral 
194º até 257º  e (cota negro a partir da classif. 48º) do 

“PSS”/Edital nº 03/2018.  
 

(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 
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04 - Convocar servidores dos cargos de natureza administrativa conforme quadro abaixo: 
 

Cargo Nº de Vagas Classificação 

Auxiliar de Biblioteca Escolar 01 

Comparecer somente os candidatos da classif. 
geral 98º até 175º  do “PSS”/Edital nº 03/2018.  
 

(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 

Assistente Escolar 01 

Comparecer somente os candidatos da classif. 
geral 114º até 205º do “PSS”/Edital nº 03/2018. 
 

(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 

Secretário Escolar 03 

Comparecer somente os candidatos da classif. 
geral 151º até 230º e (cota negro a partir da 
classif. 41º) do “PSS”/Edital nº 03/2018.  
 

(O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 

Agente de Educação Infantil 03 

Comparecer candidatos a partir da classif. 
geral 512º  até  595º e (cota negro a partir da 
classif. 145º)  do “PSS”/Edital nº 02/2017. 
 

 (O candidato de melhor classificação fechará a vaga. 
Para a próxima convocação chamaremos a partir da 
classificação do candidato que fechou a última vaga). 

 
 

 

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

Cargo Data Horário Local do Atendimento 

Peb 2 - Ciências 

18/06/2019 

8:30h 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

E. M. HEITOR VILLA-
LOBOS 

 
 
 

 
 

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

 

Auditório 

Peb 2 – Inglês       /        Peb 2 – Arte        9h 

Agente de Educação Infantil       9:30h 

Assistente Escolar    /     Auxiliar de Biblioteca Escolar 10h 

Secretário Escolar    /      Pedagogo 11h 

PEB 1  13:30h 
 

 

06 - Informações: 3352-5368 / 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 02/2017 ou PSS 03/2018 

e depois no link referente ao Edital). 
 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado no Portal em: 

Contagem, 14 de junho de 2019.  

ATENÇÃO! 

CONVOCAÇÃO DIA 18/06/2019 

  TERÇA - FEIRA 
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