
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

   EDITAL DE DESIGNAÇÃO  

A Secretaria  Municipal  de  Educação  localizada  na  Rua  Jacutinga  nº15,  Campestre,
nesta  cidade,  divulga  Edital  de  Designação  para  preenchimento  de  vagas  temporárias  de
MONITOR SOCIAL, em conformidade com o Edital 001/2020.

A  designação  das  vagas  ocorrerá  dia  26/07/2022 na  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO, conforme os horários definidos abaixo:

Horário: 8 horas
Cargo: Artes
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 01 (EM MARINA BRAGANÇA)

Cargo: Capoeira
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 01 (EM ALFREDO SAMPAIO)

Horário: 8h30

Cargo: Judô
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 01 (EM MARINA BRAGANÇA)

Cargo: Teatro
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 01 (CRES@ART)

Horário: 9 horas
Cargo: Artesanato
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 02 (EM MARINA BRAGANÇA)

Horário: 9h30
Cargo: Música
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 01 (EM MARINA BRAGANÇA)
                       01 (EM ALFREDO SAMPAIO)
                       01 (CRES@ART)
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Horário: 10 horas

Cargo: Dança
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 02 (EM MARINA BRAGANÇA)
                       01 (EM ALFREDO SAMPAIO)
                       01 (CRES@ART)

Horário: 11 horas
Cargo: Recreação
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 02 (EM ALFREDO SAMPAIO)

Cargo: Dinamizador de práticas empreendedoras
Carga horária: 30 horas
Nº de Vagas: 02 (SME)

Os candidatos deverão apresentar-se munidos(as) de TODA a documentação (originais e

cópias) necessária para a contratação. (EM ANEXO ESCOLARIDADE EXIGIDA PARA OS

CARGOS)

 Comprovante de endereço atualizado (conta de água, luz, telefone ou celular 30 dias)

 Declaração de residência (quando necessário)

 CPF atualizado, o nome deverá ser igual à certidão de casamento

 Carteira de Identidade
 Carteira de Trabalho (foto e qualificação civil)
 Comprovante de Escolaridade (diploma e histórico escolar)
 Carteira de registro profissional no Conselho de Classe (quando for o caso)
 Certificado de Reservista
 Certidão nascimento ou casamento
 CPF do cônjuge (se casado)
 PIS/PASEP - O 1º emprego a SP cria
 Comprovante da última votação
 Título de Eleitor
 Documento  dos  filhos:  Certidão  nascimento,  CPF,  Cartão  de  vacina  (0  a  6  anos),

comprovante de frequência escolar (7-14 anos)
  Os candidatos que já possuírem conta no Banco Itaú deverão apresentar comprovante.

ATENÇÃO: 

 Os classificados no Processo Seletivo 001/2020 terão prioridade sobre os demais, sem-
pre que comparecerem no ato da designação de vagas.

 O não comparecimento no ato da designação confirma o desinteresse do candidato
pelas vagas oferecidas por este edital de designação.

 Cumprindo o prazo mínimo estabelecido para a divulgação da vaga e, se no ato da de-
signação não se apresentarem candidatos classificados em nenhum dos processos seletivos em vigor,
a vaga será disponibilizada para qualquer dos presentes, desde que seja feita análise curricular nos
termos deste edital.

 Itabira, 20 de julho de 2022

 Secretaria Municipal de Educação 



Cargo Habilitação exigida
Carga horária

Monitor de Música

Ensino Médio completo mais documento que  comprove
experiência mínima de 6 meses (180 dias) como Instrutor,
ou Formador, ou Professor, ou Monitor de Música ou
Ensino Médio completo mais o curso teoria musical
expedido por entidade cadastrada  e  reconhecida,  com
mínimo 40 horas.

30 hs

Monitor de Dança

Ensino Médio completo mais documento  que  comprove
experiência mínima de 6 meses (180 dias) como Instrutor,
ou Formador, ou Professor, ou Monitor, de Dança; ou
Ensino Médio completo com experiência mínima de 2
anos como dançarino em grupos ou companhias de dança e
curso  de  dança  expedido  por entidade cadastrada e
reconhecida.

30 hs

Monitor de Ballet

Ensino Médio completo mais documento  que  comprove
experiência mínima de 6 meses (180 dias) como Instrutor,
ou Formador, ou Professor, ou Monitor, de Ballet; ou
Ensino Médio completo com experiência mínima de 2
anos como dançarino em grupos ou companhias de dança
e curso de dança expedido por  entidade cadastrada e
reconhecida.

30 hs

Monitor de Arte
/ Grafite

Ensino Médio completo mais documento  que  comprove
experiência como Instrutor, ou Formador, ou Professor de
Grafite ou
Ensino Médio completo mais documento  que  comprove
experiência na área a qual concorre.

30 hs

Monitor de Artesanato

Ensino Médio completo mais documento  que  comprove
experiência mínima de 1 ano (365 dias) como Instrutor, ou
Formador, ou Professor, ou Monitor de Artesanato; ou
Ensino  Médio  completo  mais  Curso  de Artesanato
comprovado por entidade cadastrada e reconhecida.

30 hs



Cargo Habilitação exigida Carga horária

Monitor de Capoeira

Ensino Médio completo mais documento que  comprove
experiência mínima de 6 meses (180 dias) como Instrutor,
ou Formador, ou Professor, ou Monitor de Capoeira; ou
Ensino Médio completo mais documento que comprove
vínculo de no mínimo 05 anos como capoeirista em
associação ou grupo, especificando  as graduações
adquiridas.

30 hs

Monitor de Xadrez

Ensino Médio completo mais documento  que comprove
experiência mínima de 6 meses (180 dias) como Instrutor,
ou Formador, ou Professor, ou Monitor de Xadrez; ou
Ensino Médio completo mais certificação  expedida  pela
Confederação ou Federação de Xadrez. 30 hs

Monitor de Taekwondo

Ensino Médio completo mais graduação em faixa preta 1°
DAN e curso de professor expedido pela federação de
Taekwondo, ou
Ensino Médio completo mais graduação em faixa preta 1°
DAN e experiência mínima de 6 meses como professor em
entidades Federais, Estaduais ou Privadas.

30 hs

Monitor de Judô

Ensino Médio completo mais graduação mínima de faixa
preta 1°DAN e experiência  de 6 meses (180 dias)  como
professor em instituições federais, estaduais ou privadas. 30 hs

Monitor de Ginástica de trampolim

Ensino Médio completo mais documento  que comprove
experiência em  aulas  de  ginástica  de  trampolim  e
treinamento de equipes para competição, ou
Ensino Médio completo, mais Curso de formação técnico
e/ou arbitragem na área de Ginástica de Trampolim.

30 hs

Monitor de Recreação
Ensino Médio completo mais documento  que comprove
experiência na área a qual concorre. 30 hs

Monitor de Teatro

Ensino Médio completo mais documento que comprove
experiência mínima de 6 meses (180 dias) como Instrutor,
ou Formador, ou Professor, ou Monitor, de Teatro; ou
Ensino Médio completo mais certificação em curso de
arte ciências expedida por entidades Federais,  Estaduais
ou Privadas.

30 hs

Monitor Dinamizador de Práticas
Empreendedoras

Ensino Médio completo com as disciplinas cursadas
voltadas para práticas empreendedoras; ou
Ensino Médio completo mais certificação em curso de
formação gerencial de no mínimo 80 horas,
preferencialmente com experiência em  práticas
empreendedoras.

30 hs
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