
 
 

CARTA SELEÇÃO Nº 14/2022  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
BETIM – CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 

 
O Instituto Avalia de Inovação em Avaliação e Seleção, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste documento, TORNA PÚBLICO o Segundo Termo de 
Retificação da Carta Seleção n° 14/2022, nos seguintes termos: 
 
Art. 1º Fica RETIFICADO o Anexo 1 da Carta Seleção nº 14/2022, no que se refere a exclusão 
da exigência de experiência profissional de todos os cargos como Pré-requisito e retificação do 
requisito do cargo de Professor Ensino Fundamental I, conforme segue: 
 

CARGOS 
CARGA 

HORÁRIA 

LOCAL DE 

TRABALHO 

PERÍODO 

REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

OBJETIVA 

Nº VAGAS 
SALÁRIO 

BRUTO 
PRÉ-REQUISITO 

 

 

01 

 

 

ATENDENTE DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

44 horas 

semanais 

 

Betim – MG 
Manhã 

Total de vagas: 1332 

AC: 999  

PCD: 67 

PPP: 266 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Médio 

Completo em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

02 

 

AUXILIAR DE 

SECRETARIADO 

44 horas 

semanais 
Betim - MG Manhã 

Total de vagas: 74 

AC: 55  

PCD: 4 

PPP: 15 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

 

R$1.946,00 

 

Possuir Ensino Médio 

Completo em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

03 

 

 

AGENTE DE 

SERVIÇOS 

ESCOLARES 

44 horas 

semanais 

 

Betim – MG 
Tarde 

Total de vagas: 556 

AC: 417  

PCD: 28 

PPP: 111 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Fundamental 

Incompleto em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

04 MERENDEIRA 
44 horas 

semanais 

 

 

Betim – MG 

Tarde 

 

Total de vagas: 305 

AC: 229  

PCD: 15 

PPP: 61 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Fundamental 

Incompleto em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 



 
 

 

 

05 

 

 

COORDENADO

R ALIMENTAR 
44 horas 

semanais 

 

 

Betim – MG 

Manhã 

Total de vagas: 12 

AC: 9  

PCD: 1 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.946,00 

Possuir Ensino Médio 

Completo em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

06 

 

 

FONOAUDIÓLO

GO 

 

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 4 

AC: 3  

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.790,90 

Possuir Ensino Superior 

completo em Fonoaudiologia 

em Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC;  

 

Possuir Registro de Classe 

ativo e regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado na área da 

educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

07 

 

 

FISIOTERAPEUT

A 

 

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 4 

AC: 3  

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.790,90 

Possuir Ensino Superior 

completo em Fisioterapia, em 

Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

ativo e regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado na área da 

educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

08 

 

 

PSICÓLOGO 

 

 

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 4 

AC: 3  

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.790,90 

Possuir Ensino Superior 

completo em Psicologia em 

Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

ativo e regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado na área da 

educação; 

 



 
 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

09 

 

 

PSICOPEDAGO

GO 

 

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 5 

AC: 4 

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.790,90 

Possuir Ensino Superior 

completo em 

Psicopedagogia, ou, 

especialização completa em 

Psicopedagogia em Entidade 

de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir Registro de Classe 

ativo e regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado na área da 

educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

 

10 

  

 

 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

 

 

 

20 horas 

semanais 

 

 

Betim - MG 

Tarde 

 

Total de vagas: 4 

AC: 3  

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.790,90 

Possuir Ensino Superior 

completo em Terapia 

Ocupacional em Entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

ativo e regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado na área da 

educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

11 

 

EQUOTERAPIA 

 

 

20 horas 

semanais 

conforme 

habilitação 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.790,90 

Possuir Ensino Superior 

completo em Fisioterapia, em 

Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Curso básico de 

Equoterapia pela ANDE 

(Associação Nacional de 

Equoterapia); 

 

Possuir Registro de Classe 

ativo e regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado na área da 

educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

 

 

 

 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 6 

AC: 5  
R$1.790,90 

Possuir Ensino Superior 

completo em Serviço Social 



 
 

12 TÉCNO-SOCIAL  20 horas 

semanais 

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

em Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

ativo e regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ‘na área da 

educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

13 

 

 

TRADUTOR 

INTÉRPRETE 

LÍNGUA DE 

SINAIS  

 

 

24 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 8 

AC: 6 

PCD: 0 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

 

 

R$1.774,75 

Possuir Ensino Médio 

completo com formação em 

tradução e interpretação de 

Libras, em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

14 

 

 

INSTRUTOR DE 

LÍNGUA DE 

SINAIS 

 

 

24 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

 

Total de vagas: 8 

AC: 6 

PCD: 0 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.774,75 

Possuir Ensino Médio 

completo com formação em 

tradução e interpretação de 

Libras, em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

15 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIV

O I 

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 13 

AC: 9 

PCD: 1 

PPP: 3 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Médio 

completo em Entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

16 

 

 

AUXILIAR DE 

CARGA E 

DESCARGA  

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

 

Total de vagas: 22 

AC: 17 

PCD: 1 

PPP: 4 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Fundamental 

completo em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

 

 

 

 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 4 

AC: 3  
R$1.285,50 

Possuir Ensino Fundamental 

completo em Entidade de 



 
 

17 AUXILIAR DE 

ALMOXARIFADO 

44 horas 

semanais 

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

18 

 

 

AUXILIAR DE 

PRODUÇÃO 

 

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 5 

AC: 4  

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Fundamental 

completo em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

 

19 

 

 

 

TECNICO 

ADMINISTRATIV

O 

 

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 15 

AC: 11 

PCD: 1 

PPP: 3 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.946,00 

Possuir Ensino Técnico em 

Administração completa em 

Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

20 

 

 

PORTEIRO  

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 7 

AC: 6 

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Fundamental 

Incompleto em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

21 

 

 

TECNICO EM 

ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL 

HOSPITALAR 

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vaga: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$2.746,64 

Possuir Ensino Superior 

completo em Pedagogia e 

especialização em educação 

inclusiva em entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

22 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

44 horas 

semanais 
Betim - MG Manhã 

Total de vagas: 20 

AC: 15 

PCD: 1 

PPP: 4 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$3.209,50 

Possuir Curso Normal em 

nível médio, para Professor 

de Educação Infantil, Curso 

de Magistério ou Licenciatura 

em Pedagogia com 

habilitação para o exercício 

da docência na educação 

infantil, em Entidade de 



 
 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

23 

 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

I  

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 60 

AC: 45 

PCD: 3 

PPP: 12 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.802,70 

Possuir Licenciatura em 

Pedagogia, com habilitação 

para o exercício da docência 

nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ou Curso 

Normal Superior ou Possuir 

Licenciatura em Pedagogia 

de curta duração ou 

Magistério com licenciatura, 

com habilitação para o 

exercício da docência nos 

anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

24 

 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – ARTE 

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 4 

AC: 3 

PCD:0  

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$2.397,55 

Possuir habilitação 

específica no componente 

curricular pretendido, 

conforme legislação vigente. 

Em Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

25 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – CIÊNCIAS 

Total de vagas: 14 

AC: 11 

PCD: 0 

PPP: 3 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

26 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Total de vagas: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

27 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – ENSINO 

RELIGIOSO 

Total de vagas: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

28 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – GEOGRAFIA 

Total de vagas: 20 

AC: 15 

PCD: 1 

PPP: 4 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

29 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – HISTÓRIA 

Total de vagas: 11 

AC: 9 

PCD: 0 

PPP: 2 

 



 
 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

30 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – LÍNGUA 

INGLESA 

Total de vagas: 8 

AC: 6 

PCD: 0 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

31 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Total de vagas: 53 

AC: 40 

PCD: 2 

PPP: 11 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

32 

PROFESSOR 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II – 

MATEMÁTICA 

Total de vagas: 20 

AC: 15 

PCD: 1 

PPP: 4 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

 

33 

 

PEDAGOGO  

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Tarde 

Total de vagas: 20 

AC: 15 

PCD: 1 

PPP: 4 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$2.785,56 

Possuir Ensino Superior 

completo em Pedagogia em 

Entidade de ensino 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

34 

 

MOTORISTA 

ESCOLAR  

 

40 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 3 

AC: 2 

PCD: 0 

PPP: 1 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

 

R$1.640,89 

 

Possuir Ensino Médio 

completo em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Possuir CNH de categoria D 

ou E, válida em todo território 

nacional (O status será 

conferido no ato da 

contratação); 

 

Possuir anotação de 

exercício de atividade 

remunerada na CNH (O 

status será conferido no ato 

da contratação); 

 

Possuir Curso de Transporte 

Escolar, concluído; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 

 

35 

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 30 

AC: 22 

PCD: 2 

R$1.285,50 

 

Possuir Ensino Médio 

Completo em Entidade de 



 
 

 

 

MONITOR DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

PPP: 6 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

36 
APOIO 

EQUOTERAPIA 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Médio 

Completo em Entidade de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC;  

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

37 

PROFESSOR DE 

APOIO DE 

EDUCAÇÃO 

ESPECIALIZADO 

 

20 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

 

R$1.802,70 

Possuir Licenciatura em 

Pedagogia, com habilitação 

para o exercício da docência 

nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ou Curso 

Normal Superior ou Possuir 

Licenciatura em Pedagogia 

de curta duração, com 

habilitação para o exercício 

da docência nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e 

Formação em Educação 

Inclusiva ou Educação 

Especial; 

 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

38 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIV

O II 

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 11 

AC: 8 

PCD: 1 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.650,00 

Possuir Ensino Médio 

completo em Entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

39 
AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

 

44 horas 

semanais 

Betim - MG Manhã 

Total de vagas: 11 

AC: 8 

PCD: 1 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.650,00 

Possuir Ensino Médio 

completo em Entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 
Art. 2º Fica RETIFICADO o Anexo 1 e 2 da Carta Seleção nº 14/2022, no que se refere ao nome 
do cargo de Auxiliar Administrativo, passando a conter a seguinte redação: 
 

15 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO I 

 

44 horas 

semanais 

Betim - MG Manhã 

Total de vagas: 13 

AC: 9 

PCD: 1 

PPP: 3 

 

R$1.285,50 

Possuir Ensino Médio 

completo em Entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 



 
 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

Possuir experiência 

profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área 

da educação; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 
15- AUXILIAR ADMINISTRATIVO I: 
Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos 
da escrituração da Unidade Escolar; Preencher declarações, atestados, fichas individuais, 
boletins, Históricos Escolares e outros instrumentos de escrituração Responsabilizar-se, 
juntamente com o Secretário de Escola, pelo cumprimento da legislação de ensino e 
disposições regimentais; Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, 
registro e arquivamento de documentos; Coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar 
dados para a elaboração de informações estatísticas; Redigir ofícios, atas e outros 
expedientes; Substituir, eventualmente, por determinação do Diretor, o Secretário de Escola; 
zelar pela conservação dos materiais, mobiliários e equipamentos; Garantir que o 
atendimento ao público seja eficiente e realizado com cordialidade e atenção; Desempenhar 
outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídos; Cumprir e 
fazer cumprir as normas previstas na Lei Municipal n° 884/1969 - Estatuto dos Funcionários 
da Prefeitura de Betim, na Lei Municipal no 2171/1991 - Estatuto do Pessoal do Magistério 
Público de Betim e na Lei Municipal n° 2701/1995 - Estatuto Municipal da Educação de 
Betim. Cumprir demais atividades previstas nas Resoluções SEMED 0001/2016 e 006/2017 
e Regimento da Rede Municipal de Betim. 

 
Art. 3º Ficam RETIFICADOS os Anexos 1, 2, 3 e 4 da Carta Seleção nº 14/2022, no que se 
refere a inclusão dos cargos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO II e AUXILIAR DE BIBLIOTECA, 
conforme segue: 
 

 

 

38 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

II 

 

 

44 horas 

semanais 

 

Betim - MG 
Manhã 

Total de vagas: 11 

AC: 8 

PCD: 1 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.650,00 

Possuir Ensino Médio 

completo em Entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

39 
AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

 

44 horas 

semanais 

Betim - MG Manhã 

Total de vagas: 11 

AC: 8 

PCD: 1 

PPP: 2 

 

Os demais 

classificados formarão 

cadastro reserva. 

R$1.650,00 

Possuir Ensino Médio 

completo em Entidade de 

ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 

Disponibilidade para trabalhar 

em sábados. 

 
38- AUXILIAR ADMINISTRATIVO II: 
Exercer atividades profissionais no âmbito dos serviços administrativos escolares; 
confeccionar e manter atualizados os históricos escolares, boletins, fichas individuais de 
alunos, diários de classe, livros de escrituração e outros; realizar trabalho de protocolo, 
preparar, selecionar, registrar e arquivar documentos; realizar cadastro dos alunos no 
sistema de leitor facial e manter atualizado; realizar o cadastro dos alunos no sistema digital 
e manter atualizado; atender ao público. 
 
39- AUXILIAR DE BIBLIOTECA: 
Exercer atividades profissionais de caráter pedagógico na biblioteca pública e nas bibliotecas 
escolares municipais; formalizar e controlar entrada dos livros e empréstimos; atender aos 
alunos, professores e a comunidade; conferir materiais adquiridos para biblioteca; divulgar 
informações diversas de interesse da comunidade escolar; solicitar material de uso diário; 
zelar pelo acervo bibliotecário e participar da construção de projeto político pedagógico. 



 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
(ATENDENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA, AUXILIAR DE SECRETARIADO, COORDENADOR ALIMENTAR, 

TRADUTOR INTÉRPRETE LÍNGUA DE SINAIS, INSTRUTOR DE LÍNGUA DE SINAIS, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO I e II, AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MOTORISTA 

ESCOLAR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR e APOIO EQUOTERAPIA) 

 
Art. 4º Fica RETIFICADO o Anexo 3 da Carta Seleção nº 14/2022, no que se refere ao Critério 
de pontuação de experiência, sendo acrescida a limitação de 10 (dez) pontos. 
 

CARGO 
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DE 

ESCOLARIDADE 

ATENDENTE DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) 

meses de experiência profissional 

no cargo pleiteado ou similar na 

área da educação, limitado a 10 

(dez) pontos. 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da 

Educação, com carga horária 

mínima de 03 (três) horas, 

limitado a 05 (cinco) pontos. 

AUXILIAR DE 

SECRETARIADO  

1 (um) ponto para cada 6 (seis) 

meses de experiência profissional no 

cargo pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para curso de Pacote 

Office, com carga horária mínima de 

40 horas, pontuado somente uma 

vez. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 04 (quatro) 

pontos. 

 

03 (três) pontos para curso 

superior completo em entidade de 

ensino devidamente reconhecida 

pelo MEC. 

AGENTES DE 

SERVIÇOS ESCOLARES        

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

 01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

MERENDEIRA 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

COORDENADOR 

ALIMENTAR               

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

FONOAUODIÓLOGO 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado na área da educação, limitado 

a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da fonoaudiologia 

em instituição de ensino 

devidamente reconhecida pelo MEC. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

FISIOTERAPEUTA 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado na área da educação, limitado 

a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da fisioterapia em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC. 



 
 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

PSICÓLOGO  

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado na área da educação, limitado 

a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da psicologia em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC.  

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

PSICOPEDAGOGO 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado na área da educação, limitado 

a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área de Psicopedagogia 

em instituição de ensino 

devidamente reconhecida pelo MEC. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado na área da educação, limitado 

a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa em Terapia Ocupacional 

em instituição de ensino 

devidamente reconhecida pelo MEC. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

EQUOTERAPIA  

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área de Equoterapia em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

TÉCNO-SOCIAL  

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado na área da educação, limitado 

a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da Assistência 

Social em instituição de ensino 

devidamente reconhecida pelo MEC. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

TRADUTOR 

INTÉRPRETE LÍNGUA 

DE SINAIS  

1 (um) ponto a cada 06 (seis) meses de 

experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

 01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 



 
 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

INSTRUTOR DE LÍNGUA 

DE SINAIS  

1 (um) ponto a casa 06 (seis) meses de 

experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

 01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO I 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para curso de Pacote 

Office, com carga horária mínima de 

40 horas, pontuado somente uma 

vez. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 04 (quatro) 

pontos. 

AUXILIAR DE CARGA E 

DESCARGA  

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar, limitado a 10 (dez) 

pontos. 

 01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

AUXILIAR DE 

ALMOXARIFADO  

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar, limitado a 10 (dez) 

pontos. 

 01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

AUXILIAR DE 

PRODUÇÃO  

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar, limitado a 10 (dez) 

pontos. 

 01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para curso de Pacote 

Office, com carga horária mínima de 

40 horas, pontuado somente uma 

vez. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 04 (quatro) 

pontos. 

PORTEIRO 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

 01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

TÉCNICO EM 

ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL 

HOSPITALAR 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área de 

Neuropsicopedagogia em instituição 

de ensino devidamente reconhecida 

pelo MEC.  

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 



 
 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

03 (três) pontos para graduação em 

licenciatura. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da educação em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC.  

PROFESSOR ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da educação em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC.  

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos.  

PROFESSOR ENSINO 

FUNDAMENTAL II (Todas 

as áreas) 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da educação em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC.  

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos.  

PEDAGOGO 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da educação em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC.  

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos.  

MOTORISTA ESCOLAR 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

MONITOR DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar, limitado a 10 (dez) 

pontos. 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

APOIO EQUOTERAPIA 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar, limitado a 10 (dez) 

pontos. 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 



 
 

PROFESSOR DE APOIO 

DE EDUCAÇÃO 

ESPECIALIZADO 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado, limitado a 10 (dez) pontos. 

02 (dois) pontos para pós-graduação 

completa na área da educação em 

instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC.  

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

1 (um) ponto para cada 6 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 05 (cinco) 

pontos. 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO II 

1 (um) ponto para cada 06 (seis) meses 

de experiência profissional no cargo 

pleiteado ou similar na área da 

educação, limitado a 10 (dez) pontos. 

01 (um) ponto para curso de Pacote 

Office, com carga horária mínima de 

40 horas, pontuado somente uma 

vez. 

 

01 (um) ponto para cursos de 

qualificação na área da Educação, 

com carga horária mínima de 03 

(três) horas, limitado a 04 (quatro) 

pontos. 

 
Art. 5º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias. 
 

Maringá (PR), 31 de outubro de 2022. 
 

INSTITUTO AVALIA 

 


