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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

EDITAL nº 027/2017  
 

EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA  
OU CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

Contratação de acordo com Resolução Vigente e Lei Complementar nº 36/2012, 55/2014 e 56/2014. 
 

DEVERÃO SER APRESENTADOS NO MOMENTO DA DESIGNAÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS (Originais e cópias): 

• Comprovante de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão de Curso, para os candidatos que concluíram a 
Escolaridade exigida nos últimos 6(seis) meses, acompanhado de Histórico Escolar (De acordo com Lei Complementar 36/2012 de 28/03/2012); 

• Documento de identidade; 
• Título de eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 
• Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino; 
• Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF; 
• Comprovante de endereço. 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social (Se tiver) 
• PIS/PASEP ou declaração de próprio punho de que não possui 
• Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos (Para os cargos de ASE e Cantineira) 
• Cartão de vacina de filhos menores de 14 anos (Para os cargos de ASE e Cantineira) 
• Declaração de matrícula de filhos menores de 14 anos (Para os cargos de ASE e Cantineira) 
• 01 foto 

• Certidão de tempo de prestação de serviços nos entes federativos da República Federativa do Brasil no cargo almejado. 
 

     Obs. A contratação será efetivada somente ao candidato que apresentar a documentação exigida (Originais e Xerox).    

 
 

Conselheiro Lafaiete, 21 de fevereiro de 2017. 

Secretaria Municipal de Educação 

 

Cargo: PEB I - Libras 
 

Escolaridade: 
� Pedagogia ou Normal Superior e, 
� Bacharelado em Letras/Libras com habilitação em Língua Brasileira de Sinais e/ou; 
� Tecnólogo em Comunicação Assistiva – Libras e Braille e/ou; 
� Certificado de Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras / Língua Portuguesa (PROLIBRAS) e/ou; 
� Avaliação de Proficiência com resultado Apto para atuar como Intérprete de Libras, realizado pelo CAS/MG ou; 
� Avaliação de Proficiência com resultado de autorização especial sem restrição para atuar como Intérprete de Libras, realizado pelo CAS/MG ou; 
� Avaliação de Proficiência com resultado de autorização especial com restrição para atuar como Intérprete de Libras, realizado pelo CAS/MG. 

 
DATA HORÁRIO LOCAL Período ESCOLA TURNO 

22/02/2017 14h SEMED 23/02/2017 a 16/12/2017 E. M. “Napoleão Reis” – São 
Sebastião 

Tarde 


