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COMUNICADO Nº1/2022 

EDITAL INTERNO  Nº42/2022 

 

NORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO – FHA 

 

 

A COMISSÃO, instituída pela Portaria nº52, de 16 dezembro de 2022, para fins de gerenciar o 

Processo Interno visando definir procedimentos de controle permanente dos recursos humanos 

disponíveis para assegurar o atendimento à demanda existente, à expansão do ensino, ao 

funcionamento regular da Escola Sandoval Soares de Azevedo unidade de ensino, que integra a 

Fundação Helena Antipoff, nos termos do art. 17 do Decreto nº47.906, de 2 de abril de 2020 e; 

 

I - Considerando que na Sessão pública realizada em data de 17/12/2022 às 9h30min, no auditório 

da Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo, exclusivamente no que se refere aos 

Componentes Curriculares das Eletivas e as Atividades Integradoras Anexo I do Edital, 

reconheceu a improcedência  da aplicabilidade  do  critério de preferência disposto no item 1.3, 

subitens I e II, respectivamente:  ordem de Classificação no Concurso Público, de que trata os 

Editais SEPLAG/ FHA nº1/2006 e nº1/2014; visto que  os mencionados  Componentes e 

Atividades Integradoras, foram implementados em  9 de abril 2021, nos termos da Portaria 

nº230/2021.  

 

Em termos, aos citados Componentes Curriculares e Atividades Integrados, a exemplo: 

COMPONENTE CURRICULAR FORMAÇÃO GERAL BÁSICA – PROJETO DE VIDA é 

permitido habilitação plena em qualquer área do conhecimento nos termos da Resolução SEE 

nº Resolução SEE Nº 4.789, de 11 de novembro de 2022, por consequência resultando ao Professor 

de Educação Básica igualdade de condições no que se refere a habilitação. Ao contrário dos 

referidos Concursos Públicos, cuja a exigência é habilitação específica ao cargo/disciplina a que 

concorre.  

 

COMUNICA 

 

1.1 - Os Componentes Curriculares (Eletivas) /Itinerários Formativos/Atividades Integradoras de 

que trata o Anexo I, observadas as habilitações dispostas na Resolução SEE Nº4773/2022, estão 

disponíveis para fins de extensão de carga horária ao Professor de Educação Básica – PEB 

detentor de cargo efetivo, observado o dispostos nos itens 1.18 ao 1.33, que regulamenta a matéria 

no âmbito da Fundação Helena Antipoff.   

 

1.2 - O Professor de Educação Básica, que optar por Componentes Curriculares (Eletivas) 

/Itinerários Formativos/Atividades Integradoras de que trata o Anexo I, deverá preencher 

corretamente o formulário de informação disponível no site Institucional www.fha.mg.gov.br, até 

às 8horas do dia 20/12/2022, e anexar o formulário Adicional por Extensão de Jornada - AEJ 

assinado.  
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1.3 - A extensão de carga horária, para fins de opção dos Componentes Curriculares (Eletivas) 

/Itinerários Formativos/Atividades Integradoras de que trata o Anexo I, aos Professores de 

Educação Básica de que trata o item 1.1, se dará observado sucessivamente: 

 

a- A data da última lotação na Escola Sandoval Soares de Azevedo – ESSA. 

 

1.4 - Ocorrendo empate na  aplicação do disposto no item 1.3, será dada preferência, ao servidor  

com maior idade. 

 

1.5 - As informações inserida pelo Professor de Educação Básica detentor de cargo efetivo,  

resultará na classificação  , observando o disposto nos itens 1.2 e 1.4 deste comunicado  e será 

publicada em ordem decrescente no endereço eletronico www.fha.mg.gov.br,  dia  20/12/2022 a 

partir das 17horas.  

 

1.6 - Não serão consideradas as informações  não confirmadas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e/ou por 

outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

 

1.7- Não será aceita informação por qualquer outro meio não estabelecido neste comunicado. 

 

1.8 - O preenchimento dos dados no ato da informação deverá ser feito, completa e corretamente, 

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

 

1.9 - Será possibilitado ao PEB corrigir as informações durante todo o período. 

 

1.10 - O Professor de Educação Básica  deverá participar pessoalmente da sessão pública  de 

extensão de carga horária, por videoconferência que acontecerá dia 21 de dezembro de 2022, com 

transmissão ao vivo, às 9horas.  

 

1.11 - A Fundação encaminhará o link ao PEB, através do e-mail informado no formulário de 

informação. 

 

Ibirité, 19 de dezembro de 2022.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Á Comissão 
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