
 

 

EDITAL 03/2022 – PEB – CURSOS TÉCNICOS 

CHECK LIST PARA AUXILIAR NA SELEÇÃO DA HABILITAÇÃO/ESCOLARIDADE CONFORME ANEXO II 

Nos Termos da Resolução SEE Nº4.673, de 9 de dezembro de 2021(Item 7.1)  

Símbolo da Convocação:* PEBD1A ou **PEBS1A 

Critério para Classificação  

Critério Quais Habilitações e Escolaridades você possui? Resposta Análise do Resultado 

1º 

Possui Licenciatura plena com habilitação correspondente à 

do curso técnico em que pretenda lecionar ou  

☐SIM 

☐NÃO 

SIM = 1º Critério 

NÃO verifique a próxima 

condição 

 

Possui Bacharelado ou tecnológico com habilitação 

correspondente à do curso técnico em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

 

Se para as 2 perguntas a 

resposta SIM = 1º 

Critério 

 

NÃO a qualquer das 

perguntas ou às 1 

perguntas verifique os 

critério seguintes 

 

Possui curso de formação pedagógica, para graduados não 

licenciados (realizado nos termos da legislação específica), 

com habilitação correspondente à do curso técnico em que 

pretenda lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

2º 

Possui Bacharelado ou tecnológico com habilitação 

correspondente (consulte Anexo VII) à do curso técnico em 

que pretenda lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

Se para as 2 perguntas a 

resposta for “SIM” = 2º 

Critério 

 

“NÃO” a qualquer uma 

das perguntas ou às duas 

perguntas verifique os 

critério seguintes 

Possui curso de formação pedagógica, para graduados não 

licenciados (realizado nos termos da legislação específica), em 

qualquer área do conhecimento  

OU curso de licenciatura plena, em qualquer área do 

conhecimento? Exemplo: Português, Matemática, História, etc. 

☐SIM 

☐NÃO 

3º 

Possui Licenciatura plena com habilitação correlata 

(consulte Anexo VII)   à do curso técnico em que pretenda 

lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

SIM = 3º Critério 

NÃO verifique a próxima 

condição 

Possui Bacharelado ou tecnológico com habilitação 

correlata à do curso técnico em que pretenda lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

Se para as 2 perguntas a 

resposta for “SIM” = 3º 

Critério 

 

“NÃO” a qualquer uma 

das perguntas ou às duas 

perguntas verifique os 

critério seguintes 

Possui curso de formação pedagógica, para graduados não 

licenciados (realizado nos termos da legislação específica), 

com habilitação correlata à do curso técnico em que pretenda 

lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 



 

 

4º 

Possui Bacharelado ou tecnológico com habilitação correlata 

(consulte Anexo VII) à do curso técnico em que pretenda 

lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

Se para as 2 perguntas a 

resposta for “SIM” = 4º 

Critério 

 

“NÃO” a qualquer uma 

das perguntas ou às duas 

perguntas verifique os 

critério seguintes 

Possui curso de formação pedagógica, para graduados não 

licenciados (realizado nos termos da legislação específica), em 

qualquer área do conhecimento  

OU curso de licenciatura plena, em qualquer área do 

conhecimento? Exemplo: Português, Matemática, História, etc. 

☐SIM 

☐NÃO 

Se a sua habilitação / escolaridade não cumpriu os requisitos de nenhum dos critérios acima (1º ao 4º), analise a seguir 

os critérios para obtenção de Autorização para Lecionar, conhecido como CAT.  

A resposta “SIM” determinará o critério (5º a 23º) a ser selecionado e consequentemente qual a prioridade de CAT 

(1ª a 19ª prioridade) que você deverá comprovar quando da solicitação do CAT junto à Metropolitana (A, B, C) da 

SEE/MG. OBS: Para cumprir o 9º e 12º critério, o candidato deverá possuir em conjunto, as duas titulações. 

5º 

Possui Licenciatura curta com habilitação correspondente 

(consulte Anexo V) à do curso técnico em que pretende 

lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 1ª prioridade 

6º 

Possui Licenciatura curta com habilitação correlata  (consulte 

Anexo V)  à do curso técnico em que pretende lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 2ª prioridade 

7º 

Possui Bacharelado ou tecnológico com habilitação 

correspondente (consulte Anexo V)  à do curso técnico em que 

pretende lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 3ª prioridade 

8º 

Possui Bacharelado ou tecnológico com habilitação correlata 

(consulte Anexo V) à do curso técnico em que pretende 

lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar 4ª prioridade 

9º 

Possui Licenciatura plena em qualquer área do 

conhecimento? 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 5ª prioridade 

Se para as 2 perguntas a 

resposta for “SIM” = 9º 

Critério 

“NÃO” a qualquer uma 

das perguntas ou às duas 

perguntas verifique os 

critério seguintes 

 Possui pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), com 

habilitação específica à do curso técnico em que 

pretenda lecionar 

☐SIM 

☐NÃO 

10º 

Está Matriculado e frequente a partir dos 3 (três) últimos 

períodos, em curso de licenciatura, com habilitação 

correspondente  (consulte Anexo V)  à do curso técnico em que 

pretende lecionar? 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 6ª prioridade 

11º 

Está Matriculado e frequente a partir dos 3 (três) últimos 

períodos, em curso de licenciatura, com habilitação 

correlata (consulte Anexo V)  à do curso técnico em que 

pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 7ª prioridade 



 

 

12º 

 Possui Bacharelado ou tecnológico em qualquer área do 

conhecimento? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 8ª prioridade 

Se para as 2 perguntas a 

resposta for “SIM” = 9º 

Critério 

“NÃO” a qualquer uma 

das perguntas ou às duas 

perguntas verifique os 

critério seguintes 

Possui pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), com 

habilitação(consulte Anexo V)  à específica do curso técnico 

em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

13º 

Possui Licenciatura plena com habilitação em qualquer área de 

conhecimento, cujo histórico comprove formação para o (s) 

componente(s) do curso técnico em que pretenda lecionar  

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 9ª prioridade 

14º 

Está Matriculado e frequente a partir dos 3 (três) últimos 

períodos, em curso bacharelado ou tecnológico, com 

habilitação correspondente (consulte Anexo V) à do curso 

técnico em que pretenda lecionar?  

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 10ª prioridade 

15º 

Está Matriculado e frequente a partir dos 3 (três) últimos 

períodos, em curso bacharelado ou tecnológico, com 

habilitação correlata (consulte Anexo V)   à do curso técnico 

em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 11ª prioridade 

16º 

Possui Bacharelado ou tecnológico com habilitação em 

qualquer área do conhecimento, cujo histórico comprove 

formação para o(s) componente(s) do curso técnico em que 

pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 12ª prioridade 

17º 

Está Matriculado e frequente a partir do 3º período, exceto 

nos três últimos, em curso de licenciatura, com habilitação 

correspondente (consulte Anexo V)   à do curso técnico em que 

pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 13ª prioridade 

18º 

Está Matriculado e frequente a partir do 3º período, exceto 

nos três últimos, em curso de licenciatura com habilitação  

(consulte Anexo V) à do curso técnico em que pretenda 

lecionar?  

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 14ª prioridade 

19º 

Está Matriculado e frequente a partir do 3º período, exceto 

nos três últimos, em curso bacharelado ou tecnológico com 

habilitação correspondente  (consulte Anexo V)  à do curso 

técnico em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 15ª prioridade 

20º 

Está Matriculado e frequente a partir do 3º período, exceto 

nos três últimos, em curso bacharelado ou tecnológico com 

habilitação correlata (consulte Anexo V) à do curso técnico 

em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 16ª prioridade 

  



 

 

21º 

Está Matriculado e frequente a partir do 3º período em curso 

de licenciatura em qualquer área do conhecimento, cujo 

histórico comprove formação para o (s) componente(s) do 

curso técnico em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar – 17ª prioridade 

22º 

Está Matriculado e frequente a partir do 3º período em curso 

bacharelado ou tecnológico em qualquer área do 

conhecimento, cujo histórico comprove formação para o (s) 

componente(s) do curso técnico em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar 18ª prioridade 

23º 
Possui Curso Técnico em nível médio com formação 

correspondente à do curso em que pretenda lecionar? 

 

☐SIM 

☐NÃO 

**Autorização para 

lecionar 19ª prioridade 

 

Edital 03/2022 - Item 2.7 - O preenchimento de dados no ato da inscrição deverá ser feito, completa e corretamente, 

sob total responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado por terceiros. 

 

 

Ibirité, 31 de janeiro de 2022. 

 

Comissão Organizadora do Processo de Inscrição 


