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SrE de ubá
rEMANEJAMENTo - ATo Nº 07/2023
rEMANEJA, por decisão judicial, nos termos do art . 19 da Lei nº . 9381, de 18/12/1986, em conformidade com a resolução SEE nº 4 .584, de 22/06/2021, devendo entrar em exercício no dia 20/03/2023 o servidor:

Município de origem MaSP ADM Nome Cargo de nomeação Escola de origem Código Escola de destino Código Município de destino Data de exercício
uBA 1 .116 .332-6 03 renato Da Silva Garcia PEBIA Cesec Prof Jose C De Castro 182028 E .E .raul Soares 182052 uBA 20 .03 .2023
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 rETIFICAÇÃo – ATo Nº 22/2023
 rETIFICA o ATo DE CoNCESSÃo DE ABoNo DE 
PERMANÊNCIA referente à servidora: Brás Pires – E.E. José Alves 
de Magalhães – 180785, MaSP 867 .012-7 .02, Marli Imaculada de 
Carvalho ribeiro, PEB II H, no cargo em comissão de diretor DvI, 
Ato n° 03/2023 publicado em 08 .02 .23, por incorreções . onde se lê: 
E.E. São Luís e na função de Diretor DVI; leia se: E.E. José Alves de 
Magalhães e PEB II H, no cargo em comissão de Diretor DvI .
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AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo – ATo Nº 07/2023
rEGISTrA AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por até oito 
dias consecutivos, aos servidores: Brás Pires – E .E . São Luís – 180793, 
MaSP 1 .216 .317-6 .02, Jacinta do Carmo Araújo dos Anjos, ASBDIA, 
a partir de 11.03.23; Rio Pomba – E.E. Prof. José Borges de Morais 
– 181498, MaSP 978 .245-9 .03, Lyllian Dutra Pereira Alves, PEBIIIP, 
a partir de: 05 .03 .23; Senador Firmino – E .E . Prof . Cícero Torres 
Galindo – 181609, MaSP 1 .407 .702-8 .02, Matilde Fernandes Nogueira, 
PEBIIC, a partir de: 10 .03 .23 .

ALTErAÇÃo DE NoME – ATo Nº 05/2023
ALTErA o NoME, à vista de documento apresentado, da servidora: 
Senador Firmino – E .E . Prof . Cícero Torres Galindo – 181609, MaSP 
876 .604-6 .01, ATBDIA . de Eliene da Conceição Coelho Lucioli, para 
Eliene da Conceição Coelho .

ANuLAÇÃo – ATo Nº 14/2023
Torna sem efeito Ato de Concessão de Férias-Prêmio, a parte referente 
a: Astolfo Dutra – E .E . olinto Almada – 180751, MaSP 1 .313 .326-
3 .03, Bianca de Souza Carrara, PEBIIC, Ato nº 85/2021, publicado em 
20 .11 .2021, referente ao 1° quinquênio de exercício; MaSP 972 .510-
2.03, Andréia Soldati Dias, PEBIB, Ato n° 84/2021, publicado em 
13 .11 .2021, referente ao 1° quinquênio de exercício; MaSP 1 .362 .409-
3 .03, Wesiley da Silva Monteiro, PEBIB, Ato n° 97/2021, publicado em 
29 .12 .2021, referente ao 1° quinquênio de exercício; ubá – E .E . Prof . 
Lívio de Castro Carneiro – 181943, MaSP 1 .217 .314-2 .02, Lucileia 
Arruda Pacheco, PEBIB, Ato n°64/2021, publicado em 15 .09 .2021, 
referente ao 1° quinquênio de exercício, por incorreção na vigência, 
com fundamento no decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 
julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 6442, 6447, 
6450 e 6525, com efeitos vinculantes para administração pública, bem 
como, nos Pareceres Jurídicos de nº 16 .424 de 03 de fevereiro de 2022 
e 16 .453 de 17 de maio de 2022, aprovados pelo Advogado-Geral do 
Estado .

ANuLAÇÃo – ATo Nº 03/2023
ANuLA o ATo DE ANuLAÇÃo, Ato nº 13/2023, publicado em 
15/03/2023, referente à servidora: Coimbra – E .E . Emílio Jardim – 
128635, MaSP 1 .044 .655-7 .06, Fernanda Cristina dos Santos Carreiro, 
PEBIA, devido à informação incompleta .

ANuLAÇÃo – ATo Nº 04/2023
ANuLA o ATo DE rETIFICAÇÃo DE AMPLIAÇÃo DE CArGA 
HorárIA, Ato nº 03/2023, publicado em 18/02/2023, referente à 
servidora: Coimbra – E .E . Emílio Jardim – 128635, MaSP 1 .044 .655-
7 .06, Fernanda Cristina dos Santos Carreiro, PEBIA, por incorreção no 
número de aulas semanais .

ANuLAÇÃo – ATo Nº 15/2023
ANuLA o ATo DE AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo 
referente ao servidor: Divinésia – E.E. Prof. Biolkino de Andrade – 
180807, MaSP 862 .360-5 .03, Celi Aparecida Moreira Dias, PEBIB, 
Ato n°03/2023, publicado em 08 .02 .2023, por motivo de duplicidade .

FÉrIAS-PrÊMIo/ CoNCESSÃo - ATo Nº 17/2023
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, ao servidor: ubá – E .E . Coronel João Ferreira 
de Andrade – 182095, MaSP 1 .186 .905-4 .03, Ângelo Alves Amorim, 
PEBIB, referente 1° quinquênio de exercício, a partir de 16 .02 .2023 .
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SrE de unaí
 rETIFICAÇÃo – ATo Nº 15/2023
 Retifica no(s) Ato(s) de Férias-Prêmio/Concessão, referente ao(s) 
servidor(es): Unaí: EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 12451522, 
Glória Duarte ribeiro Neiva, adm . 02, ATB2C, Ato nº 05/2023 
publicado em 04/03/2023, por incorreção na publicação, onde se lê: 
Unaí: EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 1.245.152-2, Glória Duarte 
ribeiro Neiva, referentes ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 
23/10/2019(data do protocolo de averbação), com aproveitamento de 
tempo da adm . 01, ATB, do qual foi dispensado e do quais não usufruiu; 
leia-se: Unaí: EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 1.245.152-2, Glória 
Duarte ribeiro Neiva, adm . 02, ATB2C, referentes ao 1º quinquênio de 
exercício, a partir de 23/10/2019(data do protocolo de averbação), com 
aproveitamento de tempo da adm . 01, ATB, do qual foi dispensado e do 
quais não usufruiu; MaSP 12451522, Glória Duarte ribeiro Neiva, adm . 
02, ATB2C, Ato nº 05/2023 publicado em 04/03/2023, por incorreção 
na publicação, onde se lê: Unaí: EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 
1 .245 .152-2, Glória Duarte ribeiro Neiva, referentes ao 2º quinquênio 
de exercício, a partir de 18/01/2022, com aproveitamento de tempo 
averbado da adm . 01, ATB, do qual foi dispensado e do quais não 
usufruiu, leia-se: Unaí: EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 1.245.152-2, 
Glória Duarte ribeiro Neiva, adm . 02, ATB2C, referentes ao 2º 
quinquênio de exercício, a partir de 18/01/2022, com aproveitamento 
de tempo averbado da adm . 01, ATB, do qual foi dispensado e do quais 
não usufruiu .

 rETIFICAÇÃo – ATo Nº 16/2023
 Retifica no(s) Ato(s) de Lotação, referente ao(s) servidor(es): Unaí: 
EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 1.535.826-0, Adélia Francisco de 
oliveira, adm . 01, PEB1A, Ato nº 07/2023 publicado em 11/03/2023, 
por incorreção do MaSP, onde se lê: MaSP 1 .535 .826-6, leia-se: MaSP 
1 .535 .826-0 .

17 1763727 - 1

 PorTArIA Nº 002 DE 16 DE MArÇo DE 2023
DESIGNA SErvIDorES PArA CoMPorEM A CoMISSÃo 
ESPECIAL, PArA ALIENAÇÃo DE BENS MÓvEIS 
INSErvÍvEIS, IrrECuPErávEIS ou ANTIECoNÔMICoS 
DA SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo - uNAÍ, 
MuNICÍPIo DE uNAÍ/MG .A Superintendente regional de Ensino de 
unaí, no uso das atribuições que lhe confere a resolução de Delegação 
de Competências nº 4 .548 de 28 de abril de 2021, e em cumprimento 
ao disposto no Art . 7º, inciso I, da Lei Estadual nº 14 .167, de 10 de 
janeiro de 2002 e Art . 5º do Decreto nº 42 .408, de 08 de março de 
2002, rESoLvE:
 Art . 1º - Em observância ao disposto nos Artigo 19º, Ida resolução 
4.630de 27 de agosto de 2021ficam designados para comporem a 
Comissão Especial, para Alienação de Bens Móveis Inservíveis, 
Irrecuperáveis e Antieconômicos da Superintendência regional 

de Ensino - Unaí, município de Unaí/MG os servidores: Valéria 
Masumi Yukawa Yoshinaga, MaSP 283 .986-8 - titular; Alisson Costa 
valadão, MaSP 1 .325 .409-9 - titular; Honoria Martins de Melo, MaSP 
1 .379 .748-5- titular; Adriana Campos da Mota, MaSP 1 .379 .477-1 
– suplente .
 Parágrafo único. Fica designado como pregoeiro a servidora: Valéria 
Masumi Yukawa Yoshinaga .
 Art . 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário .

 unaí, 16 de março de 2023 .
 Aurora Pires de Carvalho
 Superintendente regional

AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA – ATo 
Nº 06/2023 - Determina o Afastamento Preliminar à Aposentadoria 
Por (Invalidez ou Incapacidade Permanente), nos termos §24 do art . 
36 da CE/89 e art . 9º da LCE 64, de 2002, redação dada pela LCE 
nº 156, de 2020 do(s) servidor(es): Buritis: EE “Argemiro Antônio do 
Prado”, MaSP 1.216.401-8, Maria Magalhães Neta Martins, adm. 02, 
PEB1B, a partir de 14/12/2022, nos termos do art . 36, §1º, II CE/89, 
EC 104/20, c/c art . 7º, I, II, III,art . 8º, III, LC 64/02, LC 156/20, 
com direito à média das remunerações de contribuição, proporcional 
à 2 .756 dias de exercício, correspondente à carga horária de 108h/a, 
em cumprimento a sentença judicial proferido no processo número 
5133966-64 .2020 .8 .13 .0024 .

ALTErAÇÃo DE NoME – ATo Nº 02/2023
 Altera o(s) Nome(s), à vista de documento apresentado, do(s) 
servidor(es): Unaí: EE “Vigário Torres”, MaSP 1.164.617-1, Marília 
Souza Borges Chaves para Marília rodrigues de Souza .

 AMPLIAÇÃo DE CArGA HorárIA – ATo Nº 04/2023
 Amplia A Carga Horária Semanal, nos termos do § 3º do art . 34 da Lei 
15 .293, de 05/08/04, com redação dada pelo art . 1º da Lei nº 20 .592, 
de 28/12/2012, dos professores: Formoso: EE “Martinho Antônio 
Ornelas”, MaSP 1.383.717-4, Patrícia Carla Ferreira Pires, adm. 03, 
PEB1A, de 05 para 10 aulas semanais, a partir de 09/03/2023; unaí: 
EE “Domingos Pinto Brochado”, MaSP 1.206.877-1, Maicon Sidney 
de Moraes, adm . 03, PEB1A, de 09 para 16 aulas semanais, a partir 
de 24/02/2023 .

 FÉrIAS-PrÊMIo/AFASTAMENTo – ATo Nº 06/2023
 Autoriza Afastamento Para Gozo de Férias-Prêmio, nos termos do 
§2º do art . 3º da resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8 .656, de 
02/07/2012 ao(s) servidor(es): Natalândia: EE “Alvarenga Peixoto”, 
MaSP 1 .255 .012-5, Dalmir Gonzaga de Jesus, adm . 02, ATB2C, por 01 
mês, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 20/03/2023 .

 FÉrIAS-PrÊMIo/CoNCESSÃo – ATo Nº 07/2023
 Concede Três Meses De Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art. 
31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): Cabeceira Grande: EE “Deputado 
Eduardo Lucas”, MaSP 608.803-3, Adva Antônio de Souza, adm. 03, 
PEB1B, referente ao 1º, 2º, 3º e 4º quinquênio(s) de exercício, a partir 
de 31/10/2022 (data da vinculação de tempo), com aproveitamento de 
tempo da adm . 01, PEB e adm . 02 rEA3/rEA4, do qual foi desligado e 
do quais não usufruiu; MaSP 1 .119 .991-6, Simone Gomes de oliveira, 
adm . 03, PEB2C, referente ao 3º quinquênio(s) de exercício, a partir de 
09/04/2022, com aproveitamento de tempo da adm . 01, PEB, do qual 
foi desligado e do quais não usufruiu .
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SrE metropolitana B
AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA - ATo Nº 71 
/ 2023
registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria voluntária, nos 
termos do § 24 do art . 36 da CE/1989 e artigo 9º da LCE 64, de 2002, 
redação dada pela LCE nº 156, de 2020, da servidora: Belo Horizonte 
- E .E . ordem e Progresso - 1511- MaSP 850246-0, Aurea Aparecida de 
Araujo vaz, a partir de 15/02/2023, ref . ao ATBIIH, cargo 01, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo art .147 § 2º inciso I, e § 3º, 
inciso I do ADCT, acrescentado EC 104/20, com direito à remuneração 
integral .

FÉrIAS-PrÊMIo - CoNCESSÃo - ATo Nº 40 / 2023
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art. 31, da 
CE/1989, à servidora: Betim - Servidora sem lotação, em afastamento 
preliminar à aposentadoria, MaSP 543555-7, Catia Alves Soares Batista 
PEBIP, cargo 01, ref . ao 6º quinq . de exercício, a partir de 25/07/2019 .
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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Felipe Michel Santos Araújo Braga

TErMo DE PoSSE
Aos 27 (vinte e sete) dias de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e 
três), em reunião Plenária, tomou posse, no cargo de vice-Presidente 
do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, a Conselheira 
Girlaine Figueiró Oliveira, com mandato até trinta e um de dezembro 
de dois mil e vinte três . Para constar, lavrei o presente termo que vai 
assinado por mim e pela empossada .

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais .
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2023 .

a) Felipe Michel Santos Araújo Braga – Presidente
a) Girlaine Figueiró oliveira – vice-Presidente
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Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

PorTArIA Nº 45 FHA/2023
Constitui Comissão para realizar a etapa de Entrevista do Edital 
n .08/2023, Quadro Administrativo, cadastro de reserva, para o cargo de 
Auxiliar de Serviço de Educação Básica - ASB .
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 pelo Decreto Estadual n . 47 .906, de 2 
de abril de 2020, e considerando:
I - As disposições contidas no subitem 1 .3 ., do Edital nº 8 de 2023, 
visando formar cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Serviços 
de Educação Básica – ASB, no âmbito da Fundação Helena Antipoff:
rESoLvE:
Art .1º . Instituir Comissão de Entrevista, conforme item 9 do Edital 
8/2023 .
Art. 2º. A composição da Comissão de Entrevista e Análise Técnico-
Comportamental será divulgada na data de sua realização .

Art . 3º . Em atendimento ao princípio da publicidade dos atos 
administrativos, será afixada na porta da sala em que ocorrerá a 
entrevista a lista com o nome dos membros de que trata a referida 
Comissão .
Art.3º. Compete à Comissão de Entrevista e Análise Técnico-
Comportamental:
I-Entrevistar os candidatos classificados na análise de títulos;
II-Emitir os Pareceres dos eventuais candidatos desclassificados;
III-Encaminhar o resultado das Entrevistas, em formulários entregues 
pela Comissão Executiva à Comissão de Gestão de Documentos para 
fins de conferência, organização e controle;
Iv- Exercer outras atribuições no que se refere à operacionalização da 
Etapa de entrevista;
v- responder eventuais recursos dos candidatos, atendo-se aos prazos 
previstos em edital;
vI-Exercer outras atividades correspondentes no que se refere ao 
mecanismo de tramitação documental .
Art . 4º A Presidência da Comissão de que trata o inciso I em 
seus impedimentos e ausências será substituído pelos integrantes 
respectivamente indicados nos itens 2 e 3 .
Art . 5º São deveres do Presidente da Comissão:
I . Dirigir os trabalhos;
II . orientar os demais membros quanto às normas do Processo;
III . Zelar pela qualidade do registro documental do certame;
Iv . Zelar pela ordem no ambiente em que a avaliação estiver sendo 
realizada;
V. Apurar as notas dos candidatos em cada etapa e ao final do 
Processo .
Art .6º São deveres comuns a todos os membros da Comissão:
I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Editais;
II - Manter o sigilo necessário à manutenção da lisura do certame;
III - Participar de reuniões de treinamento/capacitação relacionados ao 
Processo;
Iv - registrar os atos praticados e ocorrências havidas durante o 
certame;
v - Cumprir o cronograma de atividades divulgado e os horários 
programados;
vI - Comunicar imediatamente aos Presidentes das Comissões 
situações de anormalidade;
vII - Manter postura condizente com o ambiente do Processo de 
Inscrição .
Art .7º Em atendimento ao disposto no item 9 .4 . do Edital 08/2023, 
ressalta-se que a entrevista será realizada de forma coletiva, sendo 
escalados, no mínimo, 2 avaliadores, dentre os 6 previstos na tabela do 
artigo 2º, inciso I, desta Portaria, para o máximo de 6 (seis) candidatos 
por função .
Art .8º A Comissão de que trata esta Portaria, terá decisão terminativa 
quanto a etapa correspondente do Processo de Inscrição, observadas as 
normas do referido Edital .
Art.9º Eventuais recursos de Segunda Instância, ficarão exclusivamente 
a cargo da Procuradoria da Fundação .
Art .10º os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva em 
conjunto com a Procuradoria e Direção Superior da Fundação .
Art . 11º Homologado o Processo de Inscrição, as Comissões de que 
trata esta Portaria se extinguirá automaticamente .
Art . 12º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeito 
retroativo à data de 01 de fevereiro de 2023 .

Ibirité, 17 de março de 2023.
vICENTE TArLEY FErrEIrA ALvES

Presidente
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o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 2/1/2023, pelo qual 
MIrIAM APArECIDA DE BrITo NoNATo, MASP 1168333-1, foi 
exonerado(a) do cargo DAI-8 HA1100035 .

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 2/1/2023, pelo qual 
NEoLI FrANCISCA BATISTA, MASP 1018168-3, foi exonerado(a) 
do cargo DAI-8 HA1100042 .

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 2/1/2023, pelo 
qual IvANETE GErALDA DE AMorIM, MASP 1168326-5, foi 
exonerado(a) do cargo DAI-4 HA1100054 .

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 4/1/2023, pelo qual 
RENATO BARBOSA REIS foi dispensado(a) da função gratificada 
FGI-4 HA1100405 .

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 10/3/2023, pelo 
qual JoÃo BATISTA FAuSTINo vIEIrA, MASP 1108018-1, foi 
designado(a) para a função gratificada FGI-4 HA1100403.

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 5/1/2023, pelo 
qual JoÃo BATISTA FAuSTINo vIEIrA, MASP 1108018-1, foi 
dispensado(a) da função gratificada FGI-4 HA1100403.

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 10/3/2023, pelo qual 
IoNETE IZIDorA MANINI roDrIGuES, MASP 1187614-1, foi 
designado(a) para a função gratificada FGI-3 HA1100089.

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 4/1/2023, pelo qual 
IoNETE IZIDorA MANINI roDrIGuES, MASP 1187614-1, foi 
dispensado(a) da função gratificada FGI-3 HA1100089. 
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 PorTArIA Nº 44 FHA/2023
Constitui Comissões para gerenciar a composição dos Bancos de 
Cadastro reserva, de que trata o Edital nº16 de 2023 .
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 pelo Decreto nº 47 .906, de 2 de abril 
de 2020, e considerando:
I - As disposições contidas no subitem 1 .2, dos Editai nº 16 de 2023, 
visando formar cadastro reserva para o cargo Analista Educacional – 
ANE, na função Pedagógica .
 rESoLvE:
Art .1º Instituir Comissões Executiva, Análise de Títulos e Documentos, 
Processamento Eletrônico, Gestão de Documentos e Recursos, para fins 
de compor os Bancos de Cadastro reserva, de que trata o Edital nº 
16 de 2023 .
Art . 2º Integram as Comissões os seguintes servidores:

I – Comissão Executiva
Nome MASP

 Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
Laís Junia Anjos de Moura 15414824 Membro

 Art .3º Compete a Comissão Executiva:
I - Adiar ou suspender, motivadamente, as etapas de realização do 
Processo de Inscrição em consonância com a Direção Superior;
II - Aditar eventuais comunicados, instruções, convocações relativas 
ao certame;
III - Supervisionar a aplicação das regras estabelecidas nos Editais 
durante a realização do Processo de Inscrição;
Iv - oferecer o apoio logístico necessário ao bom andamento dos 
trabalhos;
v - orientar as Comissões de que trata os itens II, III, Iv e v quanto à 
correta aplicação das regras do edital;
vI - reunir, orientar e capacitar as Comissões;
vII - Comunicar à Direção Superior quaisquer anormalidades ou 
irregularidades detectadas;
vIII - Assegurar a divulgação dos resultados de cada etapa;
Ix - Encaminhar o Processo para homologação do Presidente;
x – Exercer outras atividades correspondentes .

II – Comissão de Análise de Títulos e Documentos
Nome MASP

 Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
 Dionei Maia de oliveira 15652095 Membro
 Josiane Antônia Teixeira 11596103 Membro
Laís Junia Anjos de Moura 15414824 Membro

Art .4º Compete a Comissão de que trata o item II analisar os documentos 
anexados pelo candidato na inscrição, observando o disposto nos 
Editais e emitir os Pareceres Técnicos.
Art . 5º A Presidência da Comissão de que trata o inciso II em 
seus impedimentos e ausências será substituído pelos integrantes 
respectivamente dos itens 5, e 6 .
Art .6º A Comissão de que trata o item II encaminhará os resultados da 
Análise Títulos e Documentos à Comissão de Gestão de Documentos 
para fins de conferência, organização e controle.

III - Comissão de Gestão de Documentos
Nome MASP

Geovanna Gonçalves Soares 13508254 Presidente
 Amauri Prudêncio de Sousa 15262546 Membro

Art .7º Compete a Comissão de Gestão de Documentos:
I - realizar o download dos documentos anexados pelo candidato na 
inscrição, inclusive nas fases recursais;
II - Encaminhar as fichas analisadas à Comissão de Processamento 
Eletrônico, para fins de publicar o resultado do site Institucional www.
fha .mg .gov .br;
III - Encaminhar aos candidatos os Pareceres elaborados na Análise 
de Títulos e Documentos, conforme e-mail que consta na ficha de 
inscrição;
Iv - Encaminhar os recursos interpostos à Comissão de recursos;
v - Encaminhar aos candidatos as respostas dos recursos;
vI - Exercer outras atividades correspondentes no que se refere ao 
mecanismo de tramitação documental .

Iv - Comissão recurso
Nome MASP

Mariana Alice Silva rosa 15261233 Presidente
viviane Toscano Sad 12962221 Membro

Art . 8º Compete a Comissão de que trata o item Iv:
I - Julgar eventuais recursos interpostos contra as decisões da Comissão 
de Análise de Títulos e Documentos segundo os critérios definidos nos 
Editais ou pelos órgãos de controle e fiscalização;
II - Encaminhar o resultado da análise recursal à Comissão de Gestão 
de Documentos para fins de conferência, organização e controle e envio 
ao recorrente;
III - Exercer outras atribuições no que se refere a operacionalização 
dos recursos .

v – Comissão de Processamento Eletrônico
Nome MASP

Luciano Matos 1018153-5 Presidente
 Amauri Prudêncio de Sousa 15262546 Membro
Weriston Fernandes Silva 13604194 Membro

Art .9º Compete a Comissão de que trata o item v:
I - Providenciar a divulgação dos Editais no site Institucional www .
fha .mg .gov .br;
II - Publicar eventuais comunicados e outros documentos no site e o 
extrato no órgão oficial do Estado de Minas Gerais;
III - Executar outras atividades correlatas para operacionalizar o 
Processamento Eletrônico .
Art .10 São deveres dos Presidentes das Comissões:
I . Dirigir os trabalhos;
II . orientar os demais membros quanto às normas do Processo;
III . Zelar pela qualidade do registro documental do certame;
Iv . Zelar pela ordem no ambiente em que a avaliação estiver sendo 
realizada;
V. Apurar as notas dos candidatos em cada etapa e ao final do 
Processo .
Art .11 São deveres comuns a todos os membros da Comissão:
I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Editais;
II - Manter o sigilo necessário à manutenção da lisura do certame;
III - Participar de reuniões de treinamento/capacitação relacionados ao 
Processo;
Iv - registrar os atos praticados e ocorrências havidas durante o 
certame;
v - Cumprir o cronograma de atividades divulgado e os horários 
programados;
vI - Comunicar imediatamente aos Presidentes das Comissões 
situações de anormalidade;
vII - Manter postura condizente com o ambiente do Processo de 
Inscrição .
 Art .12 As Comissões de que trata esta Portaria, terá decisão terminativa 
quanto a etapa correspondente do Processo de Inscrição, observadas as 
normas do referido Edital .
Art.13 Eventuais recursos de segunda instância, ficarão exclusivamente 
a cargo da Procuradoria da Fundação .
Art .14 os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva em 
conjunto com a Procuradoria e Direção Superior da Fundação .
 Art .15 Homologado o Processo de Inscrição, as Comissões de que trata 
esta Portaria se extinguirá automaticamente .
Art .16 Esta Portaria entra em vigor na data de publicação .

 Ibirité, 17 de março de 2023.
 vICENTE TArLEY FErrEIrA ALvES

Presidente
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