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EDITAL INTERNO  Nº43/2022 

 

NORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO – FHA 

 

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 nos termos do art. 32, parágrafo único alínea “a” da Lei nº 23.304 de 

30 de maio de 2019; 

 

II - O disposto na Lei nº15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos Profissionais 

de Educação Básica do Estado; 

 

III - Que a carreira da Fundação é composta por profissionais de Educação Básica, nos termos 

do inciso II do art. 5º da mencionada Lei; 

 

IV - O disposto no artigo 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; 

 

V - 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;  

 

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

Constituição Federal, em especial do princípio da igualdade.  

 

TORNA PÚBLICO o Processo Interno para 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. 
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1.DO PROCESSO  

 

1.1 - O presente Processo tem por objetivo estabelecer a organização pedagógica e administrativa  

aos servidores detentores de cargo efetivo e de função pública de Especialista em Educação 

Básica – EEB   decorrente de estabilidade, nos termos do artigo 19 do ADCT - CF/1988, 

observando sucessivamente:  

 

I - o cargo;  

II - a titulação; 

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

 

1.2 – O EEB deverá acessar o site da Instituição para fins de informar os dados que constam no 

formulário, e tais informações resultará na classificação para escolha do ensino.  

 

1.2.1 – A data da última lotação poderá ser consultado no Departamento de Recursos Humanos, 

exclusivamente no email: pessoal@fha.mg.gov.br;  

 

1.3 - Ocorrendo empate na  aplicação do disposto no item 1.2, será dada preferência, ao servidor, 

com: 

I - ordem de Classificação no Concurso Público, de que trata o Edital SEPLAG/FHA nº1/2006; 

II - ordem de Classificação no Concurso Público, de que trata o Edital SEPALG/FHA nº1/2014; 

III - com maior idade. 

 

1.4 – O Especialista em Educação Básica cumprirá a carga horária de 24 (vinte quatro) horas 

semanais.  

 

1.5 – Após aprovação da consulta à Secretaria Estadual de Educação – SEE, será ofertado  o 

cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,  o EEB ocupará duas vagas e 

cumprirá sua jornada em dois tunos de 4 (quatro) horas que concidirão, obrigatoriamente, com 

os turnos de funcionamento das Unidade de Ensino da FHA, não podendo ser computado 

intervalo entre os turnos.  

 

1.6 – O cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, fica condicionado ao 

deferimento da  FHA, cabendo ao EEB preencher o formulário de requerimento a ser enviado 

ao via email.  

 

1.9 - As informações inseridas pelo EEB  detentor de cargo efetivo,  resultará na classificação  

, observando o disposto nos itens 1.1 e 1.3 deste Edital e será publicada em ordem decrescente 

no endereço eletronico www.fha.mg.gov.br.  

 

 

mailto:pessoal@fha.mg.gov.br
http://www.fha.mg.gov.br/


 
 

Fundação Helena Antipoff 

Edital nº43/2022 

 

 

2  - DOS RECURSOS   

 

2.1 - Caberá pedido de reconsideração contra as decisões administrativas referentes à aplicação 

do disposto neste Edital, observado o seguinte: 

I – o pedido, contendo fundamentação clara e sucinta, será dirigido à autoridade que proferiu a 

decisão e deverá ser protocolado no Departamento de Recursos Humanos da FHA, no prazo de 

3 (três) dias úteis, contados a partir da ciência, pelo interessado, do teor da decisão; 

II – a autoridade administrativa que receber o pedido terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

decidir sobre sua procedência ou improcedência, e dar ciência ao interessado, formalmente; 

III – da decisão proferida caberá recurso à autoridade imediatamente superior, no prazo de 3 

(três) dias úteis, contados a partir da ciência, pelo interessado, do teor da decisão; 

IV – a decisão definitiva será comunicada, formalmente, ao requerente em até 5 (cinco) dias 

úteis, contados do recebimento do recurso.  

Parágrafo único. O recurso não terá efeito suspensivo e em hipótese alguma será considerado 

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

interposto por quem não seja legitimado.  

2.2 - Compete ao Controladoria da Fundação Helena Antipoff  fiscalizar permanentemente o 

cumprimento do disposto nesta Edital ou a quem a Direção Superior delegar.  

 

2.3 - As situações excepcionais e os casos omissos deverão ser analisados pelo Diretoria da 

ESSA e encaminhados à consideração da Direção Superior da FHA.  
 

 

 

3 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1 - É de inteira responsabilidade do EEB  acompanhar as publicações de todos os atos, editais, 

retificações, convocações e comunicados referentes a este Processo, no site oficial 

www.fha.mg.gov.br.  

 

3.2 - Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os EEB, 

não havendo justificativa para o não cumprimento das datas estabelecidas. 

 

3.3 - É de responsabilidade do enviar a  titulação atualizada no Departamento de Recursos 

Humanos bem como outros documentos.  

 

3.4 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos.  

3.5 - O Candidato que não atender a convocação de que trata o item 3.2, terá as atribuições de 

acordo com o disponibilizado ao término da Sessão.  

http://www.fha.mg.gov.br/
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3.6 - Os casos omissos, no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão do Processo, se 

necessário encaminhado a Procuradoria. 

 

5.7- Naquilo que couber aplica-se o disposto na Resolução SEE Nº 4.789, de 11 de novembro 

de 2022  e outros instrumentos normativos.  

 

 

 

Ibirité, 19 de dezembro  de 2022. 

 

 

 

 

 

 

VICENTE TARLEY FERREIRA ALVES 

Presidente da Fundação Helena Antipoff 
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ANEXO I 

CARGO - ESPECIALISTAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ( EEB)  

 

 
ENSINO  TURNO 

1 Técnico  Profissional  NOITE 

2 1º Ensino Médio em Tempo Integral  - MANHÃ 

3 1º Ensino Médio em Tempo Integral   TARDE 

4 2º Ensino Médio em Tempo Integral  MANHÃ 

5 2º Ensino Médio em Tempo Integral  TARDE 

6 3º Ensino Médio em Tempo Integral  - TECNICO MANHÃ 

7 3º Ensino Médio em Tempo Integral  - TECNICO TARDE 

8 6º Anos  e  7º Anos  - ESSA TARDE 

9 8º Anos   MANHÃ 

10 9ºAnos   MANHÃ 

11 1º , 2º e  3º Anos   - Fundamento 1 - ESSA TARDE 

12 4º e  5ºAnos – Fundamento  1  - ESSA TARDE 

13 1º,2º,3º Ensino Médio  +  Educação de Jovens e Adultos - ESSA NOITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I I  – CRONOGRAMA GERAL 

 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

1. Publicação do Edital 19/12/2022 www.fha.mg.gov.br 

2. Período de Inscrição 
Das 9 horas do dia 20/12/2022 

Até às 9 horas  21/12/2022 www.fha.mg.gov.br 

3. Publicação lista de  classificação preliminar dos inscritos 
21/12/2022 

A partir das 11horas www.fha.mg.gov.br 

4. Homologação da Classificação   
21/12/2022 www.fha.mg.gov.br 

5. Sessão Pública  21/12/2022 

14h30min 

ESSA- Refeitório  

 

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

