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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

EDITAL nº 105/2016 
 

PROGRAMA AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil)  
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 
• Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos 
• Cartão de vacina de filhos menores de 14 anos 
• Declaração de matrícula de filhos menores de 14 anos 
• 01 foto 
• COMPROVANTE/DECLARAÇÃO TER ATUADO EM PROGRAMA SOCIAL (DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL – PROCESSO ADMINISTRATIVO 14065.14066.14067.14068)  

  
 

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

 
CRITÉRIOS NECESSÁRIOS AABB: 

• Ter atuado em Programa Social (de acordo com as diretrizes da Fundação Banco do Brasil – Processo Administrativo 14065.14066.14067.14068)  
• Habilitação exigida para o cargo; 
• Curso na área pretendida 

 

 

 

 

 

 

Cargo: PEB I Escolaridade: Pedagogia ou Normal Superior 

DATA HORÁRIO LOCAL CARGO Nº DE VAGAS ESCOLA TURNO 

13/06/2016 15h SEMED PEB I (Música) 01 Projeto AABB Comunidade Tarde 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ATUAÇÃO NO PROJETO AABB COMUNIDADE 

1 - PEB I  

Atribuições: Condução das atividades educativas do Programa. 

Perfil: 

• Ética - Postura ética nas relações com famílias, escolas e comunidade, em como na comunicação interpessoal e institucional. 

• Conhecimento Pedagógico - Domínio de conhecimentos pedagógicos de base humanista, contemplando fundamentos filosóficos, psicossociais e ético-políticos. 

• Prática Pedagógica - Capacidade de planejar, desenvolver, monitorar e avaliar ações didático-pedagógicas, caracterizadas por uma atuação socioeducativa critico-transformadora, de 

forma organizada e sistemática. 

• Compromisso social - Compromisso com iniciativas que favoreçam a formação de cidadãos críticos e autônomos, a construção da cidadania e a transformação social. 

• Aprimoramento contínuo - Compromisso com a educação continuada e o aprimoramento profissional, por meio de iniciativas próprias ou oferecidas pelos instituidores. 

• Proatividade - Proatividade e iniciativa, pautadas pela solidariedade, cooperação e respeito à diversidade de ideias, valores e crenças. 

• Criatividade - Pensamento criativo e inovador, sustentado por conhecimentos técnico-científicos, diante de desafios e situações-problema. 

• Atuação em Equipe - Facilidade para atuar em equipe multidisciplinar, forma flexível, cooperativa, solidária e que valorize o diálogo. 

 

Conselheiro Lafaiete, 10 de junho de 2016 
Secretaria Municipal de Educação  

 


