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EDITAL Nº28/2022 

CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA URGENTE  

ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL QUADRO DE MAGISTÉRIO  

EMTI – Curso de Química 

 

Data da sessão: 19/10/2022   -  Horário 15 horas   

Local:  Sala nº51 2º andar -  Fundação Helena Antipoff   

Av. São Paulo nº3996 B. Vila Rosário Ibirité 

 

 

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 Decreto nº. 47.906, 

de 2 de abril de 2020 e CONSIDERANDO: 

 

I - A Fundação Helena Antipoff, integra a área de competência da Secretaria de Estado de 

Educação, por vinculação conforme art. 32, parágrafo único alínea “a” da Lei nº 23.304, de     30 

de maio de 2019; 

 

II - O quadro de pessoal da Fundação, é instituído pela carreira dos Profissionais de Educação 

Básica, nos termos do inciso II do art. 5° da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004;  

 

III - O disposto no art. 4º inciso IV da Resolução SEE nº3. 435, de 22 de junho de 2017, que 

integra a Escola Sandoval Soares de Azevedo/FHA à Rede Estadual de Educação Profissional; 

 

IV - A Portaria nº253, de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 5 

de março de 2020, que autoriza o funcionamento dos Cursos Técnicos Integrado ao Ensino 

Médio na Escola Sandoval Soares de Azevedo/FHA; 

 

V- O disposto no Decreto n° 48.109, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a convocação 

de profissionais para o exercício das funções de magistério nas unidades de ensino de educação 

básica e superior dos órgãos;  

 

VI - O disposto no Memorando nº 32/2022 e 34/2022 - SEE/Gabinete, que autoriza convocações 

urgentes e inadiáveis de candidatos não inscritos no Cadastro de Reserva do município, 

conforme decisão de julgamento de mérito da ADPF 915 do STF, e Memorando FHA/ESSA.nº 

37/2022, Processo SEI nº 2150.01.0001113/2022-09.  

 

VII - Os princípios da transparência, moralidade e eficiência, de que trata o   art. 37 da 

Constituição Federal. 

 

TORNA PÚBLICO a abertura de Processo de Convocação, destinado a selecionar 

candidatos para o exercício de função pública, em cargo de substituição de Professor de 

Educação Básica, Nível I Grau A, regente de aulas no Ensino Médio em Tempo Integral - 

Química para atuar na Escola Sandoval Soares de Azevedo/Unidade de Educação Básica 

que integra à Fundação.  
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 1 - DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR  

 

1.1 – A presente convocação destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas 

temporárias de Professor de Educação Básica regente de aulas no Ensino Médio em Tempo 

Integral - Química, para atuar na Escola Sandoval Soares de Azevedo, conforme quadro de 

vaga, remuneração, carga horária, constantes nos Anexos I.  

 

2- DA CLASSIFICAÇÃO  

 

2.1- No presente Processo de Convocação aplica-se o critério de classificação, observando a 

seguinte ordem: 

 

a - Habilitação e Escolaridade, observando a ordem de critérios de que tratam o Anexo II. 

 

2.2 - A habilitação/escolaridade, de que trata o item 2.1 deverá ser comprovado por meio dos 

documentos descritos no quadro abaixo , sob pena de desclassificação.   

 

- Diploma registrado ou;  

- Declaração ou certidão de conclusão de curso de graduação, expedida em período igual ou 

inferior a 390 (trezentos e noventa) dias da data da conclusão do curso, acrescida do histórico 

escolar.  

 

2.3- Os comprovantes de Habilitação e Escolaridade exigidos no Anexo II deste Edital, deverão 

atender ao disposto no Decreto nº 9.235/2017, quanto à regularidade de Instituições de Ensino 

Superior – IES e de cursos superiores. 

 

2.4- A formação apresentada pelo candidato deverá atender ao Decreto nº 9.235/2017, que 

dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das Instituições de 

Educação Superior e dos Cursos Superiores de Graduação e de Pós Graduação no Sistema 

Federal de Ensino, no que se refere à regularidade de Instituições de Ensino Superior – IES e 

de Cursos Superiores, os quais devem ter registro no Sistema e MEC. 

 

2.5- O candidato não habilitado deverá entregar no Departamento de Recursos Humanos em 

até quinze dias corridos contados da data de assinatura do Termo de Convocação a 

Autorização Temporária para Lecionar – ATL, dentro do prazo de validade estabelecido no 

documento, devendo ser renovado, se necessário, no decorrer do ano, sob pena de 

desclassificação do cadastro reserva e dispensa de Ofício do exercício da função. 

 

2.6- A Autorização Temporária para Lecionar – ATL que não corresponder ao critério de 

classificação, resultará na dispensa de ofício. 

 

2.7- A relação dos cursos superiores correspondentes e correlatos consta no Anexo IV deste 

Edital. 
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2.8- Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate deverá 

ser feito, considerando sucessivamente: 

 

I – Maior tempo de serviço, devendo ser observando o disposto no item 4 deste Edital;  

 

II – Idade maior 

 

3- DA DOCUMETAÇÃO – NA  SESSÃO PÚBLICA DE CONVOCAÇÃO  

 

3.1 - Na sessão pública de convocação o candidato deverá apresentar, pessoalmente, as vias 

originais dos documentos relacionados a seguir e as fotocópias que serão arquivadas no 

Processo depois de conferidas, datadas e assinadas: 

 

I - Comprovante de habilitação/ escolaridade ou qualificação para atuar na função a que 

concorre, através de Registro Profissional ou Diploma Registrado ou Declaração de Conclusão 

de Curso acompanhada de Histórico Escolar, conforme Anexo II deste Edital;  

 

II - Documento de identidade; 

 

III - Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

 

IV- Comprovante (s) ou certidão de votação da última eleição; 

 

V - Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se tratar de cidadão com mais de 45 (quarenta e 

cinco) anos; 

 

VI - Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho de que não 

possui; comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.  

 

3.2 - Quando da conferência dos documentos não será permitido o acréscimo de quaisquer 

documentos.  

 

3.3 - A falta de quaisquer documentos relacionados no item 3.1 acarretará a desclassificação do 

candidato na sessão.  

 

3.4- Certidão de tempo de serviço/ Declaração ou Carteira de Trabalho e Previdência Social 

será obrigatória exclusivamente para critério de desempate.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacaohantipoff.mg.gov.br/


 

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF 
PROCESSO CONVOCAÇÃO   

EDITAL Nº28/2022 
 

 

Av.São Paulo 3996 Vila Rosário Ibirité-MG  
www.fha.mg.gov.br 

 

4– DO TEMPO DE SERVIÇO  

 

4.1- Será considerado “tempo de serviço”, para fins classificação de que trata este Edital, aquele 

exercido: 

 

I- Na Rede Pública Estadual de Ensino, Rede Pública Federal de Ensino e Rede Pública 

Municipal de Ensino, até 30/06/2022, no COMPONENTE CURRICULAR para qual o 

candidato concorrer, nos termos do Anexo I deste Edital devendo comprová-lo desde que: 

 

a - Não esteja vinculado a cargo efetivo ativo, exceto o período em que a legislação permitiu 

inscrição em regime de opção; 

 

b - Não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria; 

 

c - Não tenha sido utilizado pelo servidor no Programa de Desligamento Voluntário PDV e no 

Programa de Afastamento Voluntário Incentivado (AVI); 

 

d - Não seja tempo de serviço paralelo. 

 

II - Em Instituição privada de Ensino no COMPONENTE CURRICULAR para qual o 

candidato concorrer, até 30/06/2022, nos termos do Anexo I deste Edital, devendo comprová-

lo por meia Carteira de Trabalho e Previdência Social, desde que:  

 

a- O tempo de serviço informado não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria; 

 

b- Não seja tempo de serviço paralelo. 

 

4.2 - Se o documento utilizado para fins de comprovar o tempo de serviço de que trata o item 

4.1 subitens I e II, não constar o COMPONENTE CURRICULAR, o candidato DEVERÁ 

acrescer DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR (com carimbo da Instituição, CNPJ, datada 

e assinada, identificação completa do profissional), sob pena de desclassificação.  

 

4.3 - O tempo exercido em cargo em comissão Diretor de escola ou gratificação de função Vice 

Diretor ou Coordenador de escola do Quadro do Magistério, com designação/convocação 

vinculada ao cargo, na Rede Pública Estadual de Ensino, Rede Pública Federal de Ensino e 

Rede Pública Municipal de Ensino poderá ser computado para se inscrever no componente 

curricular de que trata o Anexo I deste Edital, quando assumiu o referido cargo comissionado 

ou função gratificada, observado o disposto no item 4.1. 

 

4.4 - O Tempo de serviço de que trata o item 4.1, subitens I e II, não comprovado inviabilizará 

aplicabilidade no que se refere ao item 2 do Edital, subitem I.   
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5 – DOS RECURSOS  

 

5.1 - Caberá interposição de recurso na Sessão Pública de Convocação dirigido a Comissão.  

 

5.2 – O candidato poderá ter vista aos documentos na sessão, para fins de certificação ou 

interposição de Recurso.   

 

5.3 - O recurso deverá ser fundamentado e apresentado, em formulário próprio, conforme 

Anexo V, devidamente preenchido, devendo constar o nome completo, cargo do candidato e 

justificativa pormenorizada, anexados documentos comprobatórios das alegações, sendo 

liminarmente indeferidos aqueles que se basearem em questões meramente subjetivas ou que 

não forem devidamente formalizados, na forma deste subitem.   

 

5.4 - Admitir-se-á um único recurso para cada candidato. 

 

5.5 - Não serão aceitos recursos: 

a) Das respostas dos recursos interpostos; 

b) Após finalizada a sessão;  

c) Coletivos. 

 

5.6 - Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

a) não estiverem devidamente fundamentados; 

b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

c) forem interpostos em desacordo com o prazo, conforme estabelecido no cronograma Anexo 

V.   

 

5.7 - A Comissão apresentará respostas aos recursos interpostos, conforme cronograma anexo. 

 

5.8 - As respostas do recurso estarão disponíveis no Departamento de Recursos Humanos. 

 

5.9- O recurso não terá efeito suspensivo e em hipótese alguma será conhecido quando 

interposto fora do prazo, quando não contiver fundamentação clara e precisa ou quando 

interposto por quem não seja legitimado. 

 

5.10- Na fase recursal, não será aceita a inclusão de novos documentos comprobatórios 

candidato. 

 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

6.1- Naquilo que couber aplica-se o disposto na Resolução SEE Nº 4.773, de 4 de outubro 2022 

e outros instrumentos normativos.  

 

6.2 – É de inteira responsabilidade do  candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

Editais e comunicados referentes a este Processo de Convocação no endereço eletrônico 

www.fha.mg.gov.br.  
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6.3 – O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo no Departamento 

de Recursos Humanos (31) 3521-9529 

 

6.4 - É reservada a Fundação Helena Antipoff, o direito de proceder à contratação em número 

que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.   

 

6.5 – A verificação, em qualquer época, de declaração falsa ou de documentos falsos, 

apresentados pelo candidato no ato da inscrição ou da contratação importará na anulação 

daquela e, em consequência, de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros 

procedimentos legais cabíveis.  

 

6.6 – Os casos omissos, no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado, se necessário encaminhado a Procuradoria da FHA. 

 

6.8 – Integram o presente Edital os seguintes Anexos:  

 

ANEXO I –  Quadro de vagas e outras informações referentes aos cargos; 

ANEXO II – Habilitação e Escolaridade    

ANEXO III –  Formulário de Recurso   

ANEXO IV – Relação de Cursos Correspondentes e Correlatos   

ANEXO V – Cronograma Geral   

 

Ibirité, 17 de outubro de 2022.  

 

 

 

Vicente Tarley Ferreira Alves  

Presidente da Fundação Helena Antipoff 

http://www.fundacaohantipoff.mg.gov.br/
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ANEXO I 

COMPONENTES ESPECÍFICOS 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

Carga Horária: 20h/a   

 

Remuneração:  

*PEBD1AGraduado:  R$2.938;11 

**PEBS1A ATL: R$2.791,18 

Vaga: 1 

Turno: Manhã e Tarde Período: 31/12/2022 

 

Ensino Médo em Tempo Integral – Curso Quimíca 

  

Código da 

Função 
Formação Técnica Específica - Componente Curricular 

 

1 

Fundamentos e Elementos de Máquinas 

Fundamentos de Tecnologia de Materiais 

Metrologia instrumento Industriais 

Tecnologia de Fermentação 

Fundamentos de Instrumentos e controle 

Fisíco-Química 

Análise Instrumental 
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ANEXO II 

HABILITAÇÃO E ESCOLARIDADE exigidas para atuar como PEB Regente de Aulas dos 

COMPONENTES ESPECÍFICOS, dos cursos do ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 

(EMTI) 

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 Habilitação e Escolaridade Comprovante 

 

 

1º 

Licenciatura plena com habilitação correspondente (consulte 

anexo IV) à do curso técnico em que pretenda lecionar ou 

Bacharelado ou tecnológico acrescido de 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 

*Diploma registrado ou  

 

Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico 

escolar Certificado de curso 

de formação pedagógica 

 

 

 

2º 

 

 Bacharelado ou tecnológico com habilitação correspondente 

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

lecionar acrescido de curso de formação pedagógica, para 

graduados não licenciados (realizado nos termos da legislação 

específica), em qualquer área do conhecimento ou  

 

 Bacharelado ou tecnológico com habilitação correspondente 

(consulte Anexo IV) à do curso técnico em que pretenda lecionar 

acrescido de curso de licenciatura plena, em qualquer área do 

conhecimento 

 

 

*Diploma registrado ou 

  

Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico 

escolar Certificado de curso 

de formação pedagógica 

 

 

3º 

Licenciatura plena com habilitação correlata (consulte Anexo 

IV) à do curso técnico em que pretenda lecionar ou  

Bacharelado ou tecnológico acrescido de 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 

*Diploma registrado ou  

 

Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico 

escolar Certificado de curso 

de formação pedagógica 

 

 

4º 

Bacharelado ou tecnológico com habilitação correlata 

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

lecionar acrescido de curso de formação pedagógica, para 

graduados não licenciados (realizado nos termos da legislação 

específica), em qualquer área do conhecimento ou  

 

Bacharelado ou tecnológico com habilitação correlata à do 

curso técnico em que pretenda lecionar acrescido de curso de 

licenciatura plena, em qualquer área do conhecimento 

 

 

 

*Diploma registrado ou 

 

 Declaração de conclusão 

acompanhada de histórico 

escolar Certificado de curso 

de formação pedagógica 
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5º Licenciatura curta com habilitação correspondente (consulte 

Anexo IV)  à do curso técnico em que pretende lecionar 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

1ª prioridade 

6º Licenciatura curta com habilitação correlata (consulte Anexo 

IV) à do curso técnico em que pretende lecionar 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

2ª prioridade 

7º Bacharelado ou tecnológico com habilitação 

correspondente (consulte Anexo IV) à do curso técnico em 

que pretende lecionar 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

3ª prioridade 

8º Bacharelado ou tecnológico com habilitação correlata 

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

lecionar 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

4ª prioridade 

9º Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu), com 

habilitação específica à do curso técnico em que pretenda 

lecionar  

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

5ª prioridade 

 

10º 

Matrícula e frequência a partir dos 3 (três) últimos períodos, 

em curso de licenciatura, com habilitação correspondente  

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

lecionar 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

6ª prioridade 

 

11º 

Matrícula e frequência a partir dos 3 (três) últimos períodos, 

em curso de licenciatura, com habilitação correlata (consulte 

Anexo IV)  à do curso técnico em que pretenda lecionar  

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

7ª prioridade 

 

12º 

 Bacharelado ou tecnológico em qualquer área do 

conhecimento, acrescido de pós-graduação (lato sensu ou 

stricto sensu), com habilitação(consulte Anexo IV)  à 

específica do curso técnico em que pretenda lecionar  

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

8ª prioridade 

 

13º 

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  

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

9ª prioridade 

 

14º 

Matrícula e frequência a partir dos 3 (três) últimos períodos, 

em curso bacharelado ou tecnológico, com habilitação 

correspondente  (consulte Anexo IV) à do curso técnico em 

que pretenda lecionar  

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

10ª prioridade 

 

15º 

Matrícula e frequência a partir dos 3 (três) últimos períodos, 

em curso bacharelado ou tecnológico, com habilitação 

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

pretenda lecionar  

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

11ª prioridade 

 

16º 

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  

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

12ª prioridade 
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17º 

Matrícula e frequência a partir do 3º período, exceto nos três 

últimos, em curso de licenciatura, com habilitação 

correspondente (consulte Anexo IV)     à do curso técnico em 

que pretenda lecionar  

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

 13ª prioridade 

 

18º 

Matrícula e frequência a partir do 3º período, exceto nos três 

últimos, em curso de licenciatura com habilitação  (consulte 

Anexo IV) à do curso técnico em que pretenda lecionar  

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

14ª prioridade 

 

19º 

Matrícula e frequência a partir do 3º período, exceto nos três 

últimos, em curso bacharelado ou tecnológico com 

habilitação correspondente  (consulte Anexo IV)  à do curso 

técnico em que pretenda lecionar  

 

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

15ª prioridade 

 

20º 

Matrícula e frequência a partir do 3º período, exceto nos três 

últimos, em curso bacharelado ou tecnológico com 

habilitação correlata (consulte Anexo IV) à do curso técnico 

em que pretenda lecionar  

 

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

16ª prioridade 

21º Matrícula e frequência 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  

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

17ª prioridade 

 

22º 

Matrícula e frequência 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  

 

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

18ª prioridade 

23º Curso Técnico em nível médio com formação correspondente 

à do curso em que pretenda lecionar  

 

**- Autorização Temporária para 

Lecionar (ATL) 

19ª prioridade 
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ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO Nº.    

 

O recurso deverá ser encaminhado pelo candidato ou seu representante legal, nos termos do item 5 deste 

Edital, observado o prazo conforme cronograma geral Anexo V. 

Candidato (a): ________________________________________________________________                                                                                                                            

Código da função: Classificação:    

Como candidato (a) do Processo de Inscrição de que trata o Edital Nº28/2022 apresento recurso 

junto a Comissão do Processo de Inscrição – Quadro de Magistério, contra: 

 

 

 

Assinatura do Candidato (a) 

 

  de de   

Descrever sinteticamente o objeto do recurso, suas justificativas, a argumentação da contestação e ao final 

destacar o pedido. 
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ANEXO IV 

RELAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES CORRESPONDENTES E CORRELATOS 

 

 

 

 

1 – CURSO TECNICO EM QUIMICA  

CURSOS SUPERIORES CORRESPONDENTES CURSOS SUPERIORES CORRELATOS 

- Licenciatura em Química 

- Bacharelado em Química 

-  - Bacharelado em Engenharia Química 

- Tecnológico em Processos Químicos 

- Tecnológico em Petróleo e Gás 

- Tecnológico em Polímeros 

- Tecnológico em Biocombustíveis 

- Bacharelado em Bioquímica 

- Bacharelado em Química Industrial 

- Bacharelado em Química de Alimentos 

- Bacharelado em Química do Petróleo 

- Bacharelado em Química Ambiental 

- Bacharelado em Engenharia Bioquímica 
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ANEXO V – CRONOGRAMA GERAL 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

I. Publicação do Edital 17/10/2022 www.fha.mg.gov.br   

II. Sessão  para apresentar os 

documentos  

19/10/2022 

Horário: 15horas  

Sala nº51 – FHA  

III. Interposição de Recurso  
Na sessão de convocação     

Sala nº51 

IV. Resposta do Recurso  
20/10/2022 

Disponível no Departamento 

de Recursos Humanos 

V. Homologação do Processo 

Seletivo 20/10/2022 
www.fha.mg.gov.br  
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