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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS - MG

CONTROLADORIA GERAL
PORTARIA  N° 09/15 -  CG-COR

A Controladoria Geral de Montes Claros -  MG, na
pessoa do Controlador Geral, no uso de suas
atribuições, principalmente no que condiz o artigo
2° do Decreto n° 2.987/2013, bem como o artigo
18 Inciso VII da Lei Complementar 40/2012,
considerando a necessidade de apuração das
infrações disciplinares, em tese atribuídas ao
servidor  Antônio Gomes da Cruz Filho,  matr.
8383-6/1;
 RESOLVE:
Art. 1º  Determinar a instauração da Sindicância
Administrativa Acusatória   nº 01/15, pelo suposto
descumprimento dos deveres constantes no artigo
131, incisos I, III,  VII e IX e suposta violação do
artigo 132, incisos I, ambos da Lei 3.175/03;
Art. 2 °  Nomear  Comissão Julgadora da
Sindicância Administrativa Acusatória, composta
pelos seguintes servidores: GERALDO ANTÔNIO
DIAS GUIMARÃES , corregedor municipal, matr.
76510-4/1, GRACIELY SOUZA OLIVEIRA,
assistente administrativo, matr. 761540-1, e
DOUGLAS OLIVEIRA  SANTOS, assistente
administrativo,  matr. 761532-1,  sob a presidência
do primeiro, destinada a apurar as irregularidades
no processo em epígrafe, bem como, apurar os
fatos, ações e omissões que porventura venham
surgir no curso de seus trabalhos.
Art. 3 ° Fica est abelecido o prazo de 90 (noventa)
dias para a conclusão dos trabalhos, admitidas
prorrogações   ex vi legis.

Montes Claros - MG,  26  de janeiro  de 2015.
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral

PORTARIA SME Nº 01, DE 16 DE JANEIRO DE 2015

ALTERA A PORTARIA Nº 04, DE 23 DE JANEIRO DE 2008 E DA  OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando:
A necessidade de regulamentar, em observância ao princípio constitucional da impessoalidade e isonomia,
as convocações para contratação de pessoal da Rede Pública Municipal de Ensino.

RESOLVE:

Art. 1º – A Portaria nº 04, de 23 janeiro 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:

 “Art. 1º - Após o aproveitamento de todos os servidores ocupantes de cargo efetivo na Rede Pública
Municipal de Ensino, persistindo a necessidade de pessoal, poderá haver contratação, em caráter
temporário, de profissionais do magistério público da educação básica e de apoio técnico-administrativo
e operacional.”
“Art. 10 - Quando houver a necessidade de abertura de convocação visando à contratação de profissionais
do magistério público da educação básica, será observada a seguinte ordem de preferência:
I – candidato habilitado, aprovado em concurso público em vigor, ainda não nomeado, obedecida a ordem
de classificação;
II – candidato habilitado que comprovar maior tempo de serviço prestado no exercício do cargo na Rede
Pública Municipal de Ensino de Montes Claros;
III - candidato habilitado que comprovar maior carga horária em cursos de Pós-Graduação Latu Sensu ou
Strito Sensu na área de educação, relacionados ao cargo objeto de contratação.
IV – ...
§1º Para efeito de contratação de Professor de Educação Básica dos Anos Iniciais I (PEB I), terão prioridade
os profissionais com ensino superior sobre àqueles com formação em normal médio.
§2º ...
§3º ...
§4º Quando concorrerem à contratação temporária servidores ocupantes de cargos efetivos, o tempo de
serviço prestado à Rede Pública Municipal de Ensino a ser considerado, para esse efeito, será somente
aquele prestado após a sua investidura e paralelamente ao cargo efetivo. ”
“Art. 11 – Quando houver a necessidade de abertura de convocação visando à contratação de profissionais
de apoio técnico-administrativo e operacional, será observada a seguinte ordem de preferência:
I – candidato habilitado, aprovado em concurso público em vigor, ainda não nomeado, obedecida a ordem
de classificação;
II – candidato habilitado que comprovar maior tempo de serviço prestado no exercício do cargo na Rede
Pública Municipal de Ensino de Montes Claros;
III - candidato habilitado sem tempo de serviço prestado à Rede Pública Municipal de Ensino de Montes
Claros.
§1º ...
§2º ...”
 “Art. 12 (Revogado)”
“Art. 13 (Revogado)”
“Art. 16 - ........
IV – (Revogado)
...........
§2º - (Revogado)”
“Art. 20 – Para efeito desta Portaria, será computado o tempo de serviço prestado à Rede Pública Municipal
de Ensino até 30 (trinta) de novembro do ano civil imediatamente anterior à convocação.
................”
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Montes Claros (MG), 16 de janeiro de 2015.
Suely dos Reis Nobre Ferreira

Secretária Municipal de Educação
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