
 24 – sexta-feira, 10 de Março de 2023 diário do executivo Minas Gerais 
OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 24/2023
rEGISTrA oPÇÃo rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso II, 
art . 23 da Lei nº . 21710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº . 15293, de 2004, 
da servidora: Belo Horizonte – EE Melo Viana/ EE Melo Viana, MASP 
1330178-3, Gustavo Henrique Morais Costa, PEB II D, admissão 2, 
e PEB I A, admissão 3, pela remuneração dos cargos de provimento 
efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do 
cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola D Iv, a partir 
de 08/02/2023, vinculado ao cargo efetivo de PEB II D, admissão 2, 
para regularização funcional .

OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 25/2023
rEGISTrA oPÇÃo rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso II, 
art . 23 da Lei 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, da 
servidora: Belo Horizonte – EE Hermenegildo Chaves/ EE Professor 
Magalhães Drumond, MaSP 1357863-8, Flávia Aparecida de Araújo, 
ATB II C, admissão 01, pela remuneração do cargo de provimento 
efetivo acrescida de 50% da remuneração do cargo de provimento em 
comissão de Secretário de Escola – SE V, a partir de 14/02/2023, para 
regularização funcional .

PORTARIA N. 04/2023
Nos termos do artigo 13 da resolução SEE n . 4 .548, de 27 de abril de 
2021 e dos artigos 43 a 45 da resolução CEE n . 472, de 19 dezembro 
de 2019, fica renovada a autorização do funcionamento da Escola 
Municipal Geny Guimarães de Oliveira, situado na Rua Fernão Dias, 
Número 555, Bairro Vila Suzana, Mateus Leme/MG, para ministrar a 
Educação Infantil pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir de 01 de agosto 
de 2022 .

rEDuÇÃo DE CArGA HorárIA DE SErvIDor rESPoNSávEL 
POR EXCEPCIONAL - ATO Nº 03 / 2023
Concede redução da carga Horária de Trabalho, para vinte horas 
semanais nos termos do art. 1º da Lei nº 9.401, de 18/12/1986, por seis 
meses, à servidora: Contagem - E.E. Guilhermino de Oliveira - 8834- 
MaSP 1320277-5, vanessa Barbosa Matos Zegrine, EEBIID, cargo 01 .

REMANEJAMENTO Nº 06/2023
REMANEJA, nos termos do art. 19 da Lei Nº 9381, de 18/12/1986, 
alterada pelo artigo 2º da lei nº 9.938/89, o(s) servidor(es): Para Betim 
- 7935 - E .E . Tito Lívio de Souza, Sirlene Custódia Ferreira de Sousa, 
MaSP 1329426-9, EEB1B, Especialista em Educação Básica, 24hs, 
admissão 3 . Da EE Cecília Meireles – 7994 – Betim . Com exercício 
a contar de 10/03/2023.
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rETIFICAÇÃo - ATo Nº 09 / 2023
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à 
servidora: Esmeraldas - Servidora em afastamento preliminar à 
aposentadoria incapacidade permanente, MaSP 802078-6, Silvana 
Caldeira rocha, PEBIA, cargo 02, por motivo de incorreção na 
proporcionalidade, Ato nº 214/2022, public. em 08/12/2022, onde se 
lê: ... a partir de 26/09/2022...contribuição proporcional a 9104 dias, 
leia-se: ... a partir de 26/09/2022...contribuição proporcional a 9134 
dias .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 10 / 2023
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à 
servidora: Belo Horizonte - Servidora em afastamento preliminar à 
aposentadoria incapacidade permanente, MaSP 800649-6, Lenilda 
Martins Campos, PEBIA, cargo 02, por motivo de incorreção na 
proporcionalidade, Ato nº 13/2022, public. em 04/02/2022, onde se 
lê: ... a partir de 19/08/2021...contribuição proporcional a 5699 dias, 
leia-se: ... a partir de 19/08/2021...contribuição proporcional a 5801 
dias .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 11 / 2023
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. ao 
servidor: Belo Horizonte - Servidor sem lotação, em afastamento 
preliminar à aposentadoria, MaSP 358862-1, Josemar Chagas 
Machado, ASEIII-L, cargo 01, por motivo de incorreção no texto, Ato 
nº 33, public. em 16/04/2021, onde se lê: ... à vista de requerimento 
de aposentadoria pelo art.144 do ADCT da CE nº 104/20, c/c art.3º 
EC nº 47/05, com direito à remuneração integral, leia-se: ... à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo art.144 do ADCT da CE/89, 
incluido pela ECE nº 104/20, c/c art.3º da EC nº 47/05, com direito à 
remuneração integral .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 12 / 2023
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à 
servidora: Belo Horizonte -Servidora sem lotação, em afastamento 
preliminar à aposentadoria, MaSP 372426-7, Beatriz Machado de 
Carvalho, PEBIIIP, cargo 01, por motivo de incorreção no texto e dias 
de percepção vice-diretor, Ato 09/2021, public. em 06/02/2021, onde 
se lê: ... pelo art.144 do ADCT da CE/89, incluído pela ECE nº 104/20, 
c/c art.40 da CF/88, com redação dada pela EC 41/03, com c/c art.6º da 
EC 41/03, c/c § 5º do art.40 da CF/88... conforme os dias de direito à 
percepção da função de vice-diretor 1862 dias, leia-se:  . . . pelo art .144 
do ADCT da CE/89, incluído pela EC nº 104/2020, c/c art.6º da EC nº 
41/03 e § 5º do art.40 da CF/88, conforme os dias de direito à percepção 
da função de vice -diretor 1863 dias, para acerto funcional .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 13 / 2023
Retifica o Ato de Férias-Prêmio Afastamento, ref. à servidora: 
Contagem - E .E . Laurita de Mello Moreira - 8494- MaSP 1020242-2, 
Denise Cristina Pinheiro de Lacerda, PEBIB, Ensino religioso, cargo 
04, por motivo de incorreção no número do MaSP e no nome da 
servidora. Ato nº 31/2023 public. em 17/02/2023, onde se lê: ... MaSP 
1020241-1, Denise Cristina Pereira de Lacerda,  . . . leia-se:  . . . MaSP 
1020241-2, Denise Cristina Pinheiro de Lacerda,  . . .  .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 14 / 2023
Retifica no Ato de Férias-Prêmio Afastamento, ref. à servidora: 
Belo Horizonte - Servidora sem lotação, em afastamento preliminar 
à aposentadoria, MaSP 372426-7, Beatriz Machado de Carvalho, 
PEBIII-P, cargo 01, por motivo de INSTruÇÃo DE SErvIÇo 
SCGRH/DCCTA Nº 01/2006. Ato nº 722/2010 public. em 22/10/2010, 
onde se lê: ... 02 meses ref. ao 2º quinq. ..., leia-se: ... 02 meses, ref. 
ao 3º quinq .  . . .  .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 15 / 2023
Retifica no Ato de Férias-Prêmio Afastamento, ref. à servidora: Ibirité 
- E.E. Maria Alves Nagy Varga - 231657- MaSP 1295800-5, Camila 
Gomes Luis, PEBIIC, regente de turma, cargo 03, por motivo de 
incorreção no texto, Ato nº 19/2023, public. em 17/02/2023, onde se 
lê: ... PEBIIC, Regente de turma, leia-se: ... PEBIIC, regente de turma, 
cargo 03 .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 16 / 2023
Retifica o Ato de Férias-Prêmio Afastamento, ref. ao servidor: Belo 
Horizonte - Servidor sem lotação, em afastamento preliminar à 
aposentadoria, MaSP 358862-1, Josemar Chagas Machado, ASEIII-L, 
cargo 01, por motivo de Instrução de Serviço SCGRH/DCCTA Nº 
01/2006, Ato nº 100, public. em 12/09/2014, onde se lê: ... ref. ao 5º 
quinq . de exercício, leia-se:  . . . ref . ao 6º quinq . de exercício, Ato nº 
280, public. em 13/07/2007, onde se lê: ... ref. ao 4º quinq. de exercício, 
leia-se:  . . . ref . ao 5º quinq . de exercício . . .  .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 17 / 2023
Retifica no Ato de Férias-Prêmio Afastamento, ref. à servidora: Belo 
Horizonte - E .E . N . Sra . do Belo ramo - 1031- MaSP 972787-6, 
Rosely Tavares Alves Pardini, PEBIIC, Em ajustamento funcional, 
cargo 05, por motivo de incorreção no texto, Ato nº 23/2023, public. em 
17/02/2023, onde se lê: ... por 02 meses, ref. ao 1º quinq. de exercício, 
leia-se:  . . . por 02 meses, ref . ao 1º e 2º quinq . de exercício . . .  .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 18 / 2023
Retifica o Ato de Férias-Prêmio Conversão em espécie, ref. à servidora: 
Contagem - ex-servidora aposentada, MaSP 276355-5, Ariscena de 
Jesus Canuto Cunha, ATBIIIo, cargo 01, por motivo de incorreção no 
nome, Ato nº 260, public. em 16/09/2022, onde se lê: ... Ariscena de 
Jesus Canuta Cunho, leia-se:  . . . Ariscena de Jesus Canuto Cunha .
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SrE metropolitana c
FÉRIAS–PRÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 30/2023
Autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos termos do inciso 
II § 1º do artigo 3º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8.656, de 
02/07/2012, com vista à aposentadoria, ao servidor: Belo Horizonte – 
E .E Professora Maria Coutinho – 2445, MaSP 390590-8, Iva Aparecida 
Nunes Silva, ATBIv M, 1º cargo, por 02 meses, referente aos 3º e 5º 
quinquênio de exercício, a partir de 13/03/2023.

FÉRIAS–PRÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 31/2023.
Autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos termos do inciso 
I § 2º do art. 3º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8.656, de 
02/07/2012, c/c Decreto nº 43.285, de 23/04/2003 alterado pelo art. 1º 
do Decreto nº 48.173, de 08/04/2021, ao servidor: Ribeirão das Neves 
- E .E vereador José roberto Pereira -10111, MaSP 305883-1, ronaldo 
vicente de Paula, ASBI P, 1º cargo, por 02 meses, referente ao 5º 
quinquênio de exercício, a partir de 13/03/2023.

FÉRIAS - PRÊMIO CONCESSÃO – ATO Nº 16/2023
Concede Três Meses de Férias Prêmio, nos termos do § 4º do art. 31, 
da CE/1989, a servidor (es) : Santa Luzia – E.E Ephigênia de Jesus 
Werneck- 351040, MaSP 290135-3, Maria de Fatima Torres Egusquiza, 
EEBI B, 3º cargo, ref . ao 1º quinq ., de exercício, a partir de 05 .08 .2021 
data do aproveitamento de tempo; E .E Senador Bernardo Monteiro 
- 10693, MaSP 843170-2, Luzia da Consolação Lara Sena, ATBII 
C, 2º cargo, ref . ao 1º quinq ., de exercício, a partir de 29 .01 .2013 
data do exercício, 03 meses ref . ao 2º quinq ., de exercício, a partir 
de 23/01/2017, 03 meses ref. ao 3º quinq., de exercício a partir de 
07.06/2022 data do aproveitamento de tempo.
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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Felipe Michel Santos Araújo Braga

PARECER Nº 127/SEE/CEE - PLENÁRIO/2023
PROCESSO Nº 1260.01.0108776/2022-90
rELATorA: Kátia Liliane Alves Canguçu

AProvADo EM 27 .02 .2023
recredenciamento da entidade Colégio Pereira e Tavares Ltda - ME, 
mantenedora do Colégio Batista Betesda, do Município de Santa 
Luzia .
Conclusão
À vista do exposto e atendendo aos dispositivos legais, que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade 
Colégio Pereira e Tavares Ltda - ME, mantenedora do Colégio Batista 
Betesda, localizado na rua João de Sá, 105 - Bairro Conjunto Cristina 
C, no Município de Santa Luzia, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar 
de 01 de agosto de 2022, considerando as Portarias CEE nºs 13/2020, 
05/2021, 18/2021 e 06/2022.
recomenda-se que a entidade mantenedora instrua processo de 
reconhecimento do Ensino Fundamental, caso já não tenha feito, nos 
termos do Artigo 177 da Resolução CEE nº 486/2022 e da Portaria CEE 
nº 01/2023, que prorrogou o prazo previsto no parágrafo 2º do referido 
artigo, estabelecendo a data limite de 31 de outubro de 2023 .
Este é o Parecer .

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu – relatora

PARECER Nº 128/SEE/CEE - PLENÁRIO/2023
PROCESSO Nº 1260.01.0114892/2022-52
rELATorA: Kátia Liliane Alves Canguçu

AProvADo EM 27 .02 .2023
reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado 
pela Escola Caixinha de Surpresa, no Município de São Sebastião do 
Paraíso .
Conclusão
À vista do exposto e em atendimento à legislação vigente, que este 
Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do Ensino 
Fundamental (anos iniciais) ministrado pela Escola Caixinha de 
Surpresa, localizada na rua Doutor Placidino Brigagão, 1719 - Centro, 
no Município de São Sebastião do Paraíso, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, a contar da publicação do ato autorizativo .
Este é o Parecer .

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu – relatora

PARECER Nº 129/SEE/CEE - PLENÁRIO/2023
PROCESSO Nº 1260.01.0119852/2022-89
rELATorA: Kátia Liliane Alves Canguçu

AProvADo EM 27 .02 .2023
reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) ministrado pela 
Escola Municipal Maria Ferraz Koeler, no Município de Pouso Alto .
Conclusão
Face ao exposto e atendendo aos dispositivos legais, que este 
Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do Ensino 
Fundamental (anos iniciais) ministrado pela Escola Municipal Maria 
Ferraz Koeler, instalada na rua Alferes Liberato Torino, 84, Distrito 
Sant’Ana do Capivari, no Município de Pouso Alto, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, a contar da publicação do ato autorizativo .
Este é o Parecer .

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu – relatora

PARECER Nº 130/SEE/CEE - PLENÁRIO/2023
PROCESSO Nº 1260.01.0110266/2022-18
rELATorA: Kátia Liliane Alves Canguçu

AProvADo EM 27 .02 .2023
recredenciamento da entidade Escola Padrão Ltda ., mantenedora da 
Escola Padrão, do Município de Nanuque .
Conclusão
Pelo exposto, que este Conselho responda afirmativamente ao 
recredenciamento da entidade Escola Padrão Ltda ., mantenedora da 
Escola Padrão, ambas situadas na rua Juiz de Fora, 316 - Centro, no 
Município de Nanuque, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 01 
de agosto de 2022, tendo em vista o disposto nas Portarias CEE nºs 
18/2021 e 06/2022.
Este é o Parecer .

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2023 .
Kátia Liliane Alves Canguçu - relatora
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Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: Vicente Tarley Ferreira Alves

 PORTARIA Nº 39 FHA/2023
Constitui Comissões para gerenciar a composição dos Bancos de 
Cadastro reserva, de que trata os Editais nº 08, 09 de 2023 .
o PrESIDENTE DA FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 
22 .257, de 27 de julho de 2016 e pelo Decreto nº 47 .906, de 2 de abril 
de 2020, e considerando:
I - As disposições contidas no subitem 1 .2, dos Editais nº 08 e 09 de 
2023, visando formar cadastro reserva para o exercício na Função - 
Auxiliar de Serviço de Educação Básica – ASB Funções: Vigia/
Porteiro, Porteiro Escolar, Hortigranjeiro, Cozinheiro, Cantineiro e 
Cantineiro/copeiro.
rESoLvE:
Art .1º Instituir Comissões Executiva, Análise de Títulos e Documentos, 
Processamento Eletrônico, Gestão de Documentos e Recursos, para fins 
de compor os Bancos de Cadastro reserva, de que trata os Editais nº08 
e 09 de 2023 .
Art . 2º Integram as Comissões os seguintes servidores:

I – Comissão Executiva
Nome MASP

Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
Deise Maia de oliveira 10181782 Membro
Josiane Antônia Teixeira 11596103 Membro

Art .3º Compete a Comissão Executiva:
I - Adiar ou suspender, motivadamente, as etapas de realização do 
Processo de Inscrição em consonância com a Direção Superior;
II - Aditar eventuais comunicados, instruções, convocações relativas 
ao certame;
III - Supervisionar a aplicação das regras estabelecidas nos Editais 
durante a realização do Processo de Inscrição;
Iv - oferecer o apoio logístico necessário ao bom andamento dos 
trabalhos;
V - Orientar as Comissões de que trata os itens II, III, IV e V quanto à 
correta aplicação das regras do edital;
vI - reunir, orientar e capacitar as Comissões;
VII - Comunicar à Direção Superior quaisquer anormalidades ou 
irregularidades detectadas;
vIII - Assegurar a divulgação dos resultados de cada etapa;
Ix - Encaminhar o Processo para homologação do Presidente;
x – Exercer outras atividades correspondentes .

II – Comissão de Análise de Títulos e Documentos
Nome MASP

Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
Alexandre Daniel Gomes 10181071 Membro
Alessandra Mara de Assis 14957633 Membro
Deise Maia de oliveira 10181782 Membro
Dionei Maia de oliveira 15052095 Membro
Ionete Izidora Manini rodrigues 11876141 Membro
Josiane Antônia Teixeira 11596103 Membro
Laís Júnia Anjos de Moura 15414824 Membro
Patricia Saragony Zagnoli 10189132 Membro

Art .4º Compete a Comissão de que trata o item II analisar os documentos 
anexados pelo candidato na inscrição, observando o disposto nos 
Editais e emitir os Pareceres Técnicos .
Art. 5º A Presidência da Comissão de que trata o inciso II em 
seus impedimentos e ausências será substituído pelos integrantes 
respectivamente dos itens 5, e 6 .
Art .6º A Comissão de que trata o item II encaminhará os resultados da 
Análise Títulos e Documentos à Comissão de Gestão de Documentos 
para fins de conferência, organização e controle.

III - Comissão de Gestão de Documentos
Nome MASP

Geovanna Gonçalves Soares 13508254 Presidente
Juliane Silva Pinto 15263809 Membro
Amauri Prudêncio de Sousa 15262546 Membro

Art .7º Compete a Comissão de Gestão de Documentos:
I - realizar o download dos documentos anexados pelo candidato na 
inscrição, inclusive nas fases recursais;
II - Encaminhar as fichas analisadas à Comissão de Processamento 
Eletrônico, para fins de publicar o resultado do site Institucional www.
fha .mg .gov .br;
III - Encaminhar aos candidatos os Pareceres elaborados na Análise 
de Títulos e Documentos, conforme e-mail que consta na ficha de 
inscrição;
IV - Encaminhar os recursos interpostos à Comissão de Recursos;
v - Encaminhar aos candidatos as respostas dos recursos;
vI - Exercer outras atividades correspondentes no que se refere ao 
mecanismo de tramitação documental .

Iv - Comissão recurso
Nome MASP

Mariana Alice Silva rosa 15261233 Presidente
Juliane Silva Pinto 15263809 Membro
viviane Toscano Sad 12962221 Membro

Art . 8º Compete a Comissão de que trata o item Iv:
I - Julgar eventuais recursos interpostos contra as decisões da Comissão 
de Análise de Títulos e Documentos segundo os critérios definidos nos 
Editais ou pelos órgãos de controle e fiscalização;
II - Encaminhar o resultado da análise recursal à Comissão de Gestão 
de Documentos para fins de conferência, organização e controle e envio 
ao recorrente;
III - Exercer outras atribuições no que se refere a operacionalização 
dos recursos .

v – Comissão de Processamento Eletrônico
Nome MASP

1 .Luciano Matos 1018153-5 Presidente
2.Amauri Prudêncio de Sousa 15262546 Membro
3 .Weriston Fernandes Silva 13604194 Membro

Art .9º Compete a Comissão de que trata o item v:
I - Providenciar a divulgação dos Editais no site Institucional www .
fha .mg .gov .br;
II - Publicar eventuais comunicados e outros documentos no site e o 
extrato no órgão oficial do Estado de Minas Gerais;
III - Executar outras atividades correlatas para operacionalizar o 
Processamento Eletrônico .
Art .10 São deveres dos Presidentes das Comissões:
I . Dirigir os trabalhos;
II. Orientar os demais membros quanto às normas do Processo;
III . Zelar pela qualidade do registro documental do certame;
Iv . Zelar pela ordem no ambiente em que a avaliação estiver sendo 
realizada;
V. Apurar as notas dos candidatos em cada etapa e ao final do 
Processo .
Art .11 São deveres comuns a todos os membros da Comissão:
I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Editais;
II - Manter o sigilo necessário à manutenção da lisura do certame;
III - Participar de reuniões de treinamento/capacitação relacionados ao 
Processo;
IV - Registrar os atos praticados e ocorrências havidas durante o 
certame;
v - Cumprir o cronograma de atividades divulgado e os horários 
programados;
vI - Comunicar imediatamente aos Presidentes das Comissões 
situações de anormalidade;
vII - Manter postura condizente com o ambiente do Processo de 
Inscrição .
Art .12 As Comissões de que trata esta Portaria, terá decisão terminativa 
quanto a etapa correspondente do Processo de Inscrição, observadas as 
normas do referido Edital .
Art.13 Eventuais recursos de segunda instância, ficarão exclusivamente 
a cargo da Procuradoria da Fundação .
Art .14 os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva em 
conjunto com a Procuradoria e Direção Superior da Fundação .
Art .15 Homologado o Processo de Inscrição, as Comissões de que trata 
esta Portaria se extinguirá automaticamente .
Art.16 Fica revogada a Portaria 19FHA/2023 publicada em 03 de 
fevereiro de 2023 pag . 27 do Diário Executivo de Minas Gerais .
Art .17 Esta Portaria entra em vigor na data de publicação com efeito 
retroativo à data de 03 de março de 2023.

Ibirité, 08 de março de 2023 .
vICENTE TArLEY FErrEIrA ALvES

Presidente
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o Presidente da Fundação Helena Antipoff nomeia, nos termos 
do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do art . 1º, § 2º 
da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, JoSIANE ANToNIA TEIxEIrA, 
MASP 1159610-3, para o cargo de provimento em comissão DAI-8 
HA1100040, de recrutamento limitado .

o Presidente da Fundação Helena Antipoff nomeia, nos termos do art . 
14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do art . 1º, § 2º da Lei 
Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, KArINE DA SILvA MArTINS, para o cargo 
de provimento em comissão DAI-4 HA1100163, de recrutamento 
limitado .

o Presidente da Fundação Helena Antipoff designa, nos termos do 
artigo 9º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007 e o Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, IoNETE IZIDorA MANINI 
RODRIGUES, MASP 1187614-1, para a função gratificada FGI-3 
HA1100089 .

o Presidente da Fundação Helena Antipoff designa, nos termos do 
artigo 9º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007 e o Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, NEY DE ANDrADE, para a 
função gratificada FGI-4 HA1100404.

o Presidente da Fundação Helena Antipoff designa, nos termos do 
artigo 9º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007 e o Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, JoÃo BATISTA FAuSTINo 
VIEIRA, para a função gratificada FGI-4 HA1100403. 
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PORTARIA Nº 41/FHA/2023
Retifica a Portaria nº 38/FHA/2023, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, em 09 de março de 2023 (p .22), que prorroga 
por 30 (trinta) dias a suspensão preventiva do servidor público r .L .M ., 
como medida necessária à apuração dos fatos aduzidos no Processo SEI 
n. 2150.01.0001290/2022-80.
o PrESIDENTE DA FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual 
n . 22 .257, de 27 de julho de 2016 e suas atualizações, e pelo Decreto 
Estadual n . 47 .906, de 2 de abril de 2020,
rESoLvE:
Art. 1º: RETIFICAR o texto constante na Portaria nº 38/FHA/2023, 
publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 09/03/2023, 
onde se lê: “Suspender preventivamente, por 30 (trinta) dias, a partir de 
07 de março de 2023, o servidor r .L .M ., MASP 1095408-9, ocupante 
do cargo de Professor de Educação Básica/Regente de Turma, Admissão 
2, lotado na FHA/Escola Sandoval Soares de Azevedo, como medida 
necessária à apuração dos fatos.”, leia-se: “Suspender preventivamente, 
por 30 (trinta) dias, a partir de 08 de março de 2023, o servidor r .L .M ., 
MASP 1095408-9, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica/
Regente de Turma, Admissão 2, lotado na FHA/Escola Sandoval Soares 
de Azevedo, como medida necessária à apuração dos fatos.”, onde se 
lê: “Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos ao dia 07 de março de 2023”, leia-se: “Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 
de março de 2023” .

 Ibirité, 09 de março de 2023 .
vICENTE TArLEY FErrEIrA ALvES

Presidente da Fundação Helena Antipoff - FHA
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 PORTARIA Nº 40 FHA/2023
Constitui Comissões para gerenciar a composição dos Bancos de 
Cadastro reserva, de que trata o Edital nº15 de 2023 .
o PrESIDENTE DA FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 
22 .257, de 27 de julho de 2016 e pelo Decreto nº 47 .906, de 2 de abril 
de 2020, e considerando:
 I - As disposições contidas no subitem 1 .2, dos Editais nº 15 de 
2023, visando formar cadastro reserva para o exercício na Função de 
Professor de Educação Básica (PEB) na função de Tradutor e Intérprete 
de Libras
 rESoLvE:
 Art .1º Instituir Comissões Executiva, Análise de Títulos e Documentos, 
Processamento Eletrônico, Gestão de Documentos e Recursos, para fins 
de compor os Bancos de Cadastro reserva, de que trata o Edital nº 15 
de 2023 .
Art . 2º Integram as Comissões os seguintes servidores:

I – Comissão Executiva
Nome MASP

Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
Deise Maia de oliveira 10181782 Membro
Josiane Antônia Teixeira 11596103 Membro

Art .3º Compete a Comissão Executiva:
I - Adiar ou suspender, motivadamente, as etapas de realização do 
Processo de Inscrição em consonância com a Direção Superior;
II - Aditar eventuais comunicados, instruções, convocações relativas 
ao certame;
III - Supervisionar a aplicação das regras estabelecidas nos Editais 
durante a realização do Processo de Inscrição;
Iv - oferecer o apoio logístico necessário ao bom andamento dos 
trabalhos;
V - Orientar as Comissões de que trata os itens II, III, IV e V quanto à 
correta aplicação das regras do edital;
vI - reunir, orientar e capacitar as Comissões;
VII - Comunicar à Direção Superior quaisquer anormalidades ou 
irregularidades detectadas;
vIII - Assegurar a divulgação dos resultados de cada etapa;
Ix - Encaminhar o Processo para homologação do Presidente;
x – Exercer outras atividades correspondentes .

II – Comissão de Análise de Títulos e Documentos
Nome MASP

Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
Alexandre Daniel Gomes 10181071 Membro
Deise Maia de oliveira 10181782 Membro
Josiane Antônia Teixeira 11596103 Membro

Art .4º Compete a Comissão de que trata o item II analisar os documentos 
anexados pelo candidato na inscrição, observando o disposto nos 
Editais e emitir os Pareceres Técnicos .
Art. 5º A Presidência da Comissão de que trata o inciso II em 
seus impedimentos e ausências será substituído pelos integrantes 
respectivamente dos itens 5, e 6 .
Art .6º A Comissão de que trata o item II encaminhará os resultados da 
Análise Títulos e Documentos à Comissão de Gestão de Documentos 
para fins de conferência, organização e controle.

III - Comissão de Gestão de Documentos
Nome MASP

Geovanna Gonçalves Soares 13508254 Presidente
Juliane Silva Pinto 15263809 Membro
Amauri Prudêncio de Sousa 15262546 Membro

Art .7º Compete a Comissão de Gestão de Documentos:
I - realizar o download dos documentos anexados pelo candidato na 
inscrição, inclusive nas fases recursais;
II - Encaminhar as fichas analisadas à Comissão de Processamento 
Eletrônico, para fins de publicar o resultado do site Institucional www.
fha .mg .gov .br;
III - Encaminhar aos candidatos os Pareceres elaborados na Análise 
de Títulos e Documentos, conforme e-mail que consta na ficha de 
inscrição;
IV - Encaminhar os recursos interpostos à Comissão de Recursos;
v - Encaminhar aos candidatos as respostas dos recursos;
vI - Exercer outras atividades correspondentes no que se refere ao 
mecanismo de tramitação documental .

Iv - Comissão recurso
Nome MASP

Mariana Alice Silva rosa 15261233 Presidente
Juliane Silva Pinto 15263809 Membro
viviane Toscano Sad 12962221 Membro

Art . 8º Compete a Comissão de que trata o item Iv:
I - Julgar eventuais recursos interpostos contra as decisões da Comissão 
de Análise de Títulos e Documentos segundo os critérios definidos nos 
Editais ou pelos órgãos de controle e fiscalização;
II - Encaminhar o resultado da análise recursal à Comissão de Gestão 
de Documentos para fins de conferência, organização e controle e envio 
ao recorrente;
III - Exercer outras atribuições no que se refere a operacionalização 
dos recursos .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202303100048020124.
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