
EDITAL 09/2022 

1ª CONVOCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

 
 

Ficam CONVOCADOS, nos termos do Edital 09/2022, os candidatos classificados na 2ª Etapa do Processo de 

Inscrição - Quadro de Magistério, conforme relacionados a seguir, para a sessão pública de escolha de vagas 

e exercício da função que ocorrerá no dia 18/04/2022, no Auditório  da Escola Técnica Sandoval Soares de 

Azevedo, localizado na Av. São Paulo nº 3996, B. Vila Rosário - Ibirité – MG, por ordem de classificação do 

Resultado Documental, horário abaixo. 

Em razão das medidas de proteção à transmissão do Coronavírus adotadas pelo FHA, o candidato deverá: 

a) comparecer ao local usando máscara; 

b) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências da FHA; 

c) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local da Convocação; 

A lista de presença será disponibilizada de 20min a 10min antes de cada sessão. 

O candidato que comparecer na Sessão Pública após da retida da lista de presença, não poderá concorrer às 

vagas disponíveis, contudo poderá participar da sessão como expectador, permanecendo no quadro reserva 

para futuras convocações. 

 

01 - PEB - LINGUA INGLESA 

Cargos Disponíveis:  
01 Vaga – 6h/a – Turno: Tarde 

1.  DIONISIO FERREIRA GUIMARAES 7 

2.  DANIELLE SABATHINE DE SOUZA SANTOS  1 

3.  ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS 9 

Horário da Sessão: 17h 
Horário de Disponibilidade da Lista: 16h:40min 
Horário de Recolhimento da Lista: 16h50min 

 

Ibirité, 13 de abril de 2022 

 

Comissão Organizadora do Processo de Inscrição 

___________________ 

Edital 09/2022 

 

Item 14.6 - É reservado a Fundação, o direito de proceder a convocação para o exercício da função PEB - de que trata o 

componente curricular, em número que atenda a sua necessidade, respeitando a ordem de classificação dos inscritos. 

 

Item 14.7 - Quando da convocação para o exercício da função de Professor de Educação Básica de que trata o 

componente curricular, se dará respeitando a ordem de classificação. 

 

Item 14.8 - Quando da convocação para o exercício da função de que trata o Edital, o candidato poderá desistir da vaga, 

reservando o direito de participar das demais convocações, observando a ordem de classificação. 

 

 


