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Edital  - SEMED Nº 002/2022 - REPUBLICAÇÃO 
 
 

Dispõe sobre o processo de escolha dos 
Profissionais do Quadro do Magistério Público 
Municipal para comporem a Comissão de Revisão 
do Plano de Carreiras e Remuneração do 
Magistério Público Municipal de Itajubá (Lei 
Complementar nº 010, de 30 de abril de 2002) 

 
 
                                            DO PROCESSO DE CONSULTA 
 
Art.1º - Ficam abertas as inscrições para registro de candidatos para comporem a Comissão de 
Revisão do Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal 
 
 
                                       DA COMISSÃO ORGANIZADORA GERAL 
 
Art. 2º - A Comissão Organizadora Geral tem como objetivo nortear e organizar todo o processo 
de eleição dos representantes do quadro do magistério público municipal para comporem a 
Comissão de Revisão do Plano de Carreiras e Remuneração do magistério público municipal e 
será composta: 
 

I. Pelo Secretário Municipal de Educação; 
II. O (a) Diretor (a) do Departamento de Ensino Fundamental; 
III. O (a) Diretor (a) do Departamento de Educação Infantil. 
IV. O (a) Coordenador (a) do Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá - 

CEAPI ; 
V. 01 (um) agente administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, indicado 

pelo Secretário Municipal de Educação. 
 

Parágrafo Único: o Secretário Municipal de Educação será o Presidente da Comissão 
Organizadora Geral. 
 
 
 
                                       DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Art. 3º - Para inscrição é necessário que o candidato seja detentor de cargo efetivo e estável do 
Quadro do Magistério Público Municipal. 
 
Parágrafo Único: os profissionais de que trata o caput deste artigo são: 
 

I. Professor (regente de sala de aula e do Atendimento Educacional Especializado); 
II. Professor de Educação Física; 
III. Especialista em Educação; 
IV. Educador Infantil 
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DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 
 

Art. 4º - As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas, em formulário próprio, devidamente 
assinado pelo (s) servidor (es) candidatos (s),  diretamente nas dependências das instituições 
municipais de ensino, nos dias 11 (onze)  e 12 (doze) de agosto de 2022, das 7h00min às 
17h00min. 
 
Art. 5º - Os gestores das instituições municipais de ensino serão os responsáveis por receber as 
inscrições e deverão analisar os pedidos de candidaturas e emitir parecer de homologação, 
relacionando as inscrições deferidas e/ou indeferidas, no dia 16 de agosto de 2022. 
 
§1º. A Secretaria Municipal de Educação deverá providenciar a divulgação da listagem de 
candidatos no site oficial da Prefeitura Municipal de Itajubá (www.itajuba.mg.gov.br), nas 
instituições municipais de ensino e no Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá – 
CEAPI, até o dia 17 de agosto de 2022. 
 
§2º. Do ato de homologação das candidaturas, caberá recurso à Secretaria Municipal de 
Educação, que deverá ser apresentado por qualquer dos candidatos, desde que devidamente 
identificado, assinado e fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação do 
resultado, ou seja, o candidato que apresentar recurso deverá fazê-lo até o dia 19 de agosto de 
2022. 
 
§ 3º. No caso da apresentação de recurso (s), a Secretaria Municipal de Educação deverá emitir 
seu parecer em no máximo 02 (dois) dias úteis a contar da data do protocolo, ou seja, até o dia 22 
de agosto de 2022. 
 
4º. Havendo procedência da impugnação, o impugnado deverá protocolar sua defesa, no dia 24 
de agosto de 2022, sob a qual a Secretaria Municipal de Educação emitirá parecer definitivo no 
dia 26 de agosto de 2022. 
 
§5º. A listagem final dos candidatos será divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Itajubá (www.itajuba.mg.gov.br), nas instituições municipais de ensino e no Centro Especializado 
de Apoio Pedagógico de Itajubá - CEAPI até o dia 26 de agosto de 2022. 
 
 

DO VOTO E DO COLÉGIO ELEITORAL 
 
Art.6º - O voto é exclusivo para os profissionais efetivos e estáveis do quadro do magistério 
público municipal de Itajubá, direto e secreto. 
 
Art.7º - O colégio eleitoral para o presente processo de eleição é formado pela totalidade dos 
professores regentes de sala de aula, professores do Atendimento Educacional Especializado – 
AEE, especialistas em educação, professores de educação física e educadores infantis em 
exercício nas instituições municipais de ensino. 
 
 

 
DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO 
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Art.8º - A votação realizar-se-á no dia 30 de agosto de 2022, das 7h00min às 17h00min, em 
local único ainda a ser definido pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
§1º.  Haverá 02 (duas) urnas no local de votação. 
 
§2º. Será afixada no local de votação a relação de todos os candidatos, por categoria funcional. 
 
§3º. A votação será nominal com base na lista de candidatos que será afixada no local de votação. 
 
§4º. Haverá 05 (cinco) tipos de cédulas de votação, uma para cada categoria funcional que 
compõe o quadro do magistério público municipal, sendo que a categoria “professor” será divida 
em “regentes de sala de aula e do Atendimento Educacional Especializado – AEE”. 
 
§ 5º. Os profissionais que compõe o quadro do magistério público municipal deverão votar 
apenas uma vez e no profissional que represente a categoria a qual pertence. 
 
§ 6º. No dia da eleição, será permitida a presença de 02 (dois) fiscais representantes do quadro do 
magistério público municipal de Itajubá e 02 (dois) fiscais representantes do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Itajubá – SISPUMI. 

a) Os fiscais representantes do quadro do magistério público municipal deverão acompanhar 
o processo de votação no contra-turno do seu horário de trabalho, ou seja, se trabalha no 
período matutino deverá fiscalizar no período vespertino e vice-versa. 
 

Art. 9º - Após a votação, a urna será enviada ao Centro Especializado de Apoio Pedagógico de 
Itajubá – CEAPI, local onde será feita a apuração dos votos. 
 
Parágrafo Único - A apuração será realizada pelos membros da Comissão Organizadora Geral e 
acompanhada pelos fiscais representantes do quadro do magistério público municipal de Itajubá e 
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itajubá – SISPUMI. 
 
 
 

DOS ELEITOS E DO RESULTADO 
 

Art. 10 – Serão eleitos os 02 (dois) candidatos mais votados nas categorias: professor do 
Atendimento Educacional Especializado – AEE, professor de educação física, especialista em 
educação e educador infantil, e os 04 (quatro) mais votados na categoria “professor regente de 
sala de aula”. 
 
§1º. Serão suplentes: 

a) Professor regente de sala de aula: os candidatos que ficarem classificados entre a 5ª e a 8ª 
posição; 

b) Professor do Atendimento Educacional Especializado, Professor de Educação Física, 
Especialista em Educação e Educador Infantil: os candidatos classificados em 3º e 4° 
lugar; 

 
§2º. Havendo empate, será eleito o candidato com maior tempo de efetivo serviço público na 
rede municipal de ensino de Itajubá - MG. 
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§3º. Permanecendo o empate depois de aplicado o critério disposto no §2º deste artigo, será 
eleito o candidato mais velho 
 
§4º. Em caso de desistência, por qualquer motivo e de qualquer dos candidatos eleitos, será 
nomeado aquele candidato com a maior votação subseqüente naquela categoria funcional. 
 
Art.12 – O resultado final do processo de eleição será divulgado através de lista nominal, por 
categoria funcional, no site oficial da Prefeitura Municipal de Itajubá (www.itajuba.mg.gov.br), 
nas instituições municipais de ensino e no Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá 
- CEAPI no dia 01 de setembro de 2022. 

 
 
 

DA NOMEAÇÃO 
 
Art.13 - A Secretária da Secretaria Municipal de Educação submeterá os nomes dos servidores 
eleitos ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para nomeação através de Decreto. 
 
 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art.14 – São Anexos deste Edital: 
 
I – Cronograma 
II – Ficha de Inscrição 
III – Listagem de candidatos (Profissionais do Quadro do Magistério Público Municipal) 
IV – Edital de convocação para votação 
V – Cédulas de votação 
VI – Ata de Ocorrências 
VII – Credencial de fiscal 
VIII - Resultado Final 
 
Art.15 - Os casos não previstos nesse edital ou na legislação vigente serão apreciados pela 
Comissão Organizadora Geral. 
 
 
 

Itajubá, 08 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 

JUNIOR FRAGA BASTOS 
Secretário Municipal de Educação 

Presidente da Comissão Organizadora Geral 


