Prefeitura Municipal de Monte Carmelo/MG
Secretaria Municipal de Educação

NOTA INFORMATIVA
AOS CANDIDATOS À DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA NO
MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Considerando o Contingenciamento em Saúde do COVID-19 e a impossibilidade de promover
aglomerações neste período como medida de prevenção e enfrentamento à pandemia ocasionada pelo
Coronavírus, o presente documento tem como objetivo dar transparência e publicidade à normatização dos
procedimentos para a designação de servidores do quadro do Magistério da Rede Municipal de Ensino,
conforme a seguir:
1- Os candidatos classificados interessados nas vagas divulgadas deverão comparecer no local indicado
impreterivelmente no horário indicado, munidos dos documentos exigidos em edital, previamente
publicado;
2- Ao chegar ao local da designação, todos os participantes já deverão estar usando máscara de
proteção de forma correta (tapando o nariz e boca);
3- Não será permitido comer, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara no local
da designação;
4- Caso necessite, o candidato deverá levar sua própria garrafa de água, consumindo em local diferente
de onde será realizada a designação;
5- Na entrada e durante todo processo de designação será disponibilizado álcool em gel para
higienização das mãos;
6- Todos os participantes deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes, durante e após todo o
processo;
7- Será feita a aferição da temperatura de todos os participantes na entrada do local da designação;
8- Cada candidato deverá levar sua própria CANETA PRETA para assinatura dos documentos do
processo;
9- As cadeiras estarão separadas com o devido distanciamento e não será permitida a alteração do local
das mesmas;
10- Não será permitido que o candidato esteja com crianças ou outros acompanhantes no local da
designação;
11- Ao término da designação, especificamente aos contratados para o cargo PEM I – função APOIO
à educação inclusiva, haverá uma capacitação sobre a Educação Especial na Rede Municipal de
Ensino de Monte Carmelo, realizada pela Secretaria Municipal de Educação onde, TODOS
DEVERÃO PARTICIPAR.
Monte Carmelo, 18 de fevereiro de 2021.

Simone Souza Resende Mundim
Secretária Municipal de Educação
Monte Carmelo/MG.
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