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RETIFICAÇÃO N. 1/2020 

EDITAL Nº.08/2020 

 

PROCESSO SELETIVO - DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO  

2º ENDEREÇO ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO 

MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DE BICAS 

 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual n. 22.257, de 27 de julho de 2016 e 

Decreto n. 45.826, de 20 de dezembro de 2011, 

RESOLVE: 

1.  Retificar os itens 3 ( Dos critérios de desempate) e o 4 (  acrescentar o subitem 

6.10 ao item 6 (Dos Critérios de Pontuação), referente ao Edital n. 08/2020, passando a 

ter a seguinte redação: 

 

Item 3 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE – Onde se lê: 

3.1 - Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate 
deverá ser feito, considerando sucessivamente:  

a) Será dada preferência, para efeito de classificação, ao candidato de maior idade, 
conforme o disposto no Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N.º 10.741/03 
(possuírem 60 anos completos ou mais na data de encerramento das inscrições); 

b) Ser residente de área de assentamento, comprovado pela Declaração de vínculo 
com a comunidade, emitida pela associação e/ou sindicato dos trabalhadores rurais do 
assentamento, conforme Anexo IX; 

c) Maior titulação; 

d) Maior tempo de serviço de atividade profissional na Rede pública Estadual de 
Ensino de Minas Gerais, Rede Pública Federal ou Rede Pública Municipal, 
correspondentes ao cargo/ disciplina/componente a que concorre até o limite de 3650 
dias ou 10 anos;  

e) Maior idade.  

 

Item 3 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE – Segue a nova redação: 

3.1 - Havendo mais de um candidato inscrito em igualdade de condições, o desempate 
deverá ser feito, considerando sucessivamente:  

a) Será dada preferência, para efeito de classificação, ao candidato de maior idade, 
conforme o disposto no Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N.º 10.741/03 
(possuírem 60 anos completos ou mais na data de encerramento das inscrições); 



FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF 
EDITAL Nº8/2020 

 

 

Página 2 de 2 

b) Maior titulação; 

c) Maior tempo de serviço de atividade profissional na Rede pública Estadual de 
Ensino de Minas Gerais, Rede Pública Federal ou Rede Pública Municipal, 
correspondentes ao cargo/ disciplina/componente a que concorre até o limite de 3650 
dias ou 10 anos;  

d) Maior idade.  

 
Item 4: Onde se lê: 

 
4.1 - A classificação dos candidatos inscritos à designação se dá observando a soma 
de pontos definidos no item 6.2.  

4.2 - A classificação será publicada em ordem decrescente nos quadros de avisos da 
Fundação Helena Antipoff e no endereço eletrônico www.fha.mg.gov, conforme 
cronograma Anexo VII. 

4.3 - No caso de igualdade de pontuação na classificação da inscrição aplica-se o 

critério de desempate definido no item 3.1. 

 
Segue nova redação: 

 
4.1 – Os candidatos inscritos à designação para a função de PEB serão classificados, 

observando-se a habilitação e escolaridade previstas no Anexo I deste Edital, 

acrescido dos seguintes critérios:  

I – Ser residente de área de assentamento, comprovado pela Declaração de vínculo 

com a comunidade, emitida pela associação e/ou sindicato dos trabalhadores rurais 

do assentamento, conforme Anexo IX e  

II - a soma de pontos definidos no item 6.2. 

4.2 - A classificação será publicada em ordem decrescente nos quadros de avisos da 
Fundação Helena Antipoff e no endereço eletrônico www.fha.mg.gov, conforme 
cronograma Anexo VII. 

4.3 - No caso de igualdade de pontuação na classificação da inscrição aplica-se o 

critério de desempate definido no item 3.1. 

 
2 – Permanecem inalteradas as demais disposições do presente Edital. 
 

Ibirité, 6 de março de 2020. 

Vicente Tarley Ferreira Alves 
Presidente da Fundação Helena Antipoff 
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