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EDITAL Nº25/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNO  

DIRETOR DA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO POR CAPACITAÇÃO 

E MÉRITO  

 

 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 - A Escola Sandoval Soares de Azevedo, integra a estrutura organizacional da Fundação 

Helena Antipoff, nos termos do artigo 17 do Decreto nº47.906, de 2021; 

 

III – A vacância do cargo de Diretor da Escola Sandoval Soares de Azevedo, desde 1º de 

janeiro de 2021, conforme Portaria nº45, de 14 de dezembro de 2020, publicada no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais em 15/12/2020, pág.23.  

 

TORNA PÚBLICO o Processo de Inscrição para o cargo de Diretor da Escola Sandoval Soares de 

Azevedo – ESSA, unidade de ensino da Fundação Helena Antipoff-FHA.  

 

1- DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
 

1.1- O Processo de inscrição de que trata este Edital destina-se a classificar candidatos 

interessados ao cargo em comissão de Diretor da ESSA, por capacitação e mérito.  

1.2– O cargo em comissão de Diretor da ESSA, será exercido em regime de dedicação 

exclusiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, por Professor de Educação 

Básica, Especialista em Educação Básica ou Analista Educacional, ocupante de cargo efetivo ou de 

função pública estável ou contratado para o exercício de função pública na Fundação Helena Antipoff, 

vedado ao seu ocupante exercer outro cargo na Administração Pública, direta ou indireta, em qualquer 

ente da Federação.  

1.3 - Atribuições, remuneração, perfil desejado, requisitos desejáveis e outras informações 

constam no Anexo I deste Edital.   

1.4 - O Processo de Inscrição será executado por intermédio de Comissões, instituídas por 

Portaria. 

http://www.fha.mg.gov.br/
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1.5 - As Comissões terão vigência a partir da publicação deste Edital, findando-se com a 

divulgação da homologação do resultado final do presente certame. 

1.6 - A participação do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das 

normas e das condições do Processo de Inscrição, tais como se acham estabelecidas neste 

Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas 

ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem 

transcritos e acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

1.7 - Todos os atos do presente Processo de Inscrição  serão publicados nos endereço 

eletrônico  www.fha.mg.gov.br. 

1.8 - O Extrato do presente edital será publicado no Diário Oficial do Estado – “Minas 

Gerais”. 

 

2 – DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1 -  Poderá inscrever-se para o cargo de Diretor da Escola Sandoval Soares de Azevedo o 

servidor que comprove:  

I – ser Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB) ou 

Analista Educacional (ANE), detentor de cargo efetivo ou de função pública estável ou 

contrato para o exercício de função pública, lotado na Fundação Helena Antipoff;  

II - estar em exercício e comprovar tempo de exercício por, no mínimo, 2 (dois) anos, 

ininterruptos ou não, computados nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição, 

no cargo de PEB, EEB ou ANE na Fundação Helena Antipoff.   

III - possuir curso de Pedagogia plena ou Licenciatura plena ou Bacharelado/Tecnólogo 

acrescido de Formação Pedagógica de Docentes. 

IV – estar em situação regular junto à Receita Federal do Brasil; 

V – estar apto a exercer plenamente a presidência da Caixa Escolar, em especial a 

movimentação financeira e bancária, nos termos do Anexo VII; 

VI – estar em dia com as obrigações eleitorais; 

VII - não estar, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição para o cargo, sofrendo efeitos 

de sentença penal condenatória;  

VIII - não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar em órgão integrante da 

Administração Pública direta ou indireta, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da escolha para 

o cargo ou função, observado, no que couber, o disposto no artigo 29 da Lei nº 21.710, de 30 

de junho de 2015;  

IX- não possuir, comprovadamente, pendências financeiras e de prestação de contas ainda não 

sanadas no exercício de mandatos anteriores ou na atual gestão da Caixa Escolar, nos termos 

do art. 21 do Decreto nº 45.085, de 08 de abril de 2009, nos termos do anexo IX. 

http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
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3 – DA INSCRIÇÃO

 

3.1 – A inscrição será realizada exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no site 

www.fha.mg.gov.br, a partir das 10horas do dia 5/07/2021 até às 10 horas do dia 

12/07/2021. 

3.2 - Não serão consideradas as inscrições não confirmadas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e/ou por 

outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

3.3 - Não será aceita inscrição por qualquer outro meio não estabelecido neste Edital. 

3.4 - O preenchimento dos dados no ato da inscrição deverá ser feito, completa e 

corretamente, sob a total responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado por 

terceiros. 

3.5 - Será possibilitado ao candidato corrigir as informações durante todo o período de 

inscrição. 

3.6 - Os candidatos serão classificados de acordo com os últimos dados informados. 

3.7 - Esgotado o prazo de inscrição não será permitido alterar dados. 

3.8 - Não caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissões de responsabilidade do 

candidato no ato da inscrição. 

3.9 - Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição. 

3.10 - As informações inseridas pelo candidato no ato da inscrição resultarão na sua 

classificação preliminar e deverão ser comprovadas.  

 

4 – DO PROCESSO   

 
 

4.1 - O Processo de Inscrição de que trata este Edital será constituído de três etapas, conforme 

descrito abaixo: 

Etapas  Natureza 

1ª Etapa: Análise de Títulos e Currículo   Classificatória 

2ªEtapa: Plano de Gestão Escolar Classificatória e eliminatória 

3ªEtapa: Entrevista por competência Classificatória e eliminatória  

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
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4.2 – Na 1ª Etapa, análise de Títulos e Currículo, de caráter classificatório será avaliado os 

critérios de pontuação descrito no item 5.1.  

4.3 –  Na inscrição, o candidato deverá anexar os comprovantes, nos termos do item 5.1, 

subitens I, II, III, IV e V, sob pena de invalidar a pontuação do referido item.  

4.4 - Na 2ª Etapa, Plano de Gestão Escolar, de caráter classificatório e eliminatório consiste 

em avaliar a proposta estratégica de gestão para o funcionamento da Escola Sandoval Soares 

de Azevedo, nas dimensões administrativa financeira, pedagógica e gestão de pessoas, 

conforme critérios definidos no item 7. 

4.5 – Na 3ª Etapa, Entrevista por competência, de caráter classificatório e eliminatório será 

avaliada competências inerentes ao cargo, conforme critério definidos no item 8.  

 

5 – 1ª ETAPA ANÁLISE DE TÍTULOS E CURRÍCULO – CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO  

 

5.1 – A análise de Títulos e Currículo consubstanciam-se nos critérios de pontuação descritos 

abaixo, distribuído 25 (vinte e cinco) pontos subdivididos em:  

 

I – Pós-graduação na área de Administração Escolar, Inspeção Escolar, Supervisão Escolar ou Gestão 

Escolar  

 

Máximo 9 pontos 

 

Nível Pontuação Comprovação  

Especialização 

 

2 pontos para cada certificado  

de especialização concluído 

até a data final de inscrição  

- Certificado/Diploma de 

conclusão ou;  

-Documento formal expedido pela 

instituição de ensino responsável, 

que declare expressamente a 

conclusão efetiva de curso, a 

aprovação do interessado, a 

inexistência de qualquer 

pendência para a aquisição da 

titulação e a informação do início 

de expedição e registro do 

respectivo diploma, na área em 

que concorre, ministrado por 

Instituição de Ensino Superior, 

com título reconhecido pelo MEC. 

Mestrado 

 

3 pontos para cada mestrado 

na área concluído até a data 

final de inscrição 

Doutorado 

 

4 pontos para cada doutorado 

concluído até a data final de 

inscrição 

 

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
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II – Pós-graduação na área de Negócios, Administração e Direito 

 

Máximo 6 pontos 

 

Nível Pontuação Comprovação  

Especialização 

 

1 ponto para cada certificado  

de especialização concluído 

até a data final de inscrição  

- Certificado/Diploma de 

conclusão ou;  

-Documento formal expedido pela 

instituição de ensino responsável, 

que declare expressamente a 

conclusão efetiva de curso, a 

aprovação do interessado, a 

inexistência de qualquer 

pendência para a aquisição da 

titulação e a informação do início 

de expedição e registro do 

respectivo diploma, na área em 

que concorre, ministrado por 

Instituição de Ensino Superior, 

com título reconhecido pelo MEC. 

Mestrado 

 

2 pontos para cada mestrado 

na área concluído até a data 

final de inscrição 

Doutorado 

 

3 pontos para cada doutorado 

concluído até a data final de 

inscrição 

 

 
III – Pós graduação em outras áreas do conhecimento   

Máximo 4 pontos 

 

Nível Pontuação Comprovação  

Especialização 

 

0,5 ponto para cada certificado 

de especialização concluído 

até a data final de inscrição  

- Certificado/Diploma de 

conclusão ou;  

-Documento formal expedido pela 

instituição de ensino responsável, 

que declare expressamente a 

conclusão efetiva de curso, a 

aprovação do interessado, a 

inexistência de qualquer 

pendência para a aquisição da 

titulação e a informação do início 

de expedição e registro do 

respectivo diploma, na área em 

que concorre, ministrado por 

Instituição de Ensino Superior, 

com título reconhecido pelo MEC. 

Mestrado 

 

1,5 pontos para cada mestrado 

na área concluído até a data 

final de inscrição 

Doutorado 

 

2 pontos para cada doutorado 

concluído até a data final de 

inscrição 

 

 

 

 

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
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IV– Graduação na área de Negócios, Administração e Direito 

 

Máximo 3 pontos 

 

Curso Pontuação Comprovação 

Administração,  

Gestão Pública,  

Gestão de Recursos 

Humanos,  

Direito,  

Ciências Contábeis 

e/ou outras correlatas   

  

1,5 pontos por 

certificado   

 

- Diploma registrado ou;  

- Declaração/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. 

 

V –  Capacitação contínua 

Máximo 1 ponto 

 

Curso Pontuação Comprovação 

Cursos de formação 

voltados para área 

de gestão escolar 

ou gestão 

administrativa 

Obs. Certificado 

expedido a partir de 

2019. Não será 

realizado soma de 

horas 

 

  

De 61horas a 80horas 0,50 

De 81horas a 100horas 0,60 

De 101horas a 120horas 0,80 

Mais de 120 horas  1,00 

Certificado de conclusão 

ou Declaração contendo: 

data, carga horária 

identificação da Instituição 

que promoveu a 

capacitação ou documento 

equivalente que comtemple 

os mesmos dados. 

 

VI  - Experiência Profissional  

Máximo 2 pontos 

0,03333 por mês 

comprovado  

 

Cargo  Comprovação  

Diretor Escolar, Vice Diretor Escolar, Inspetor 

Escolar, Coordenador Escolar, Analista 

Educacional, Especialista em Educação Básica 

Tempo público: Documento 

expedido pelo ente Estadual, Federal 

ou Municipal com carimbo do Órgão 

expedidor, datado e assinado,

 identificação completa do 

profissional (Contagem de Tempo ou 

Declaração). 

 

Tempo Privado: Carteira de 

Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) (páginas da identificação 

com foto e dos dados pessoais e 

registros dos contratos de trabalho). 

Em caso de contrato em vigor o 

tempo de serviço será considerado 

até a data de abertura do Edital. 

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
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5.2 - Cada título apresentado pelo candidato de que trata o item 5.1, critérios I, II, III e IV será 

pontuado uma única vez, se limitando à pontuação máxima indicada em cada um dos 

referidos critérios. 

5.3 - Serão desconsiderados os títulos que não preencham os requisitos de comprovação, nos 

termos do item 5.1, critérios I, II, III e IV. 

5.4 - Não será pontuada a titulação mínima exigida como requisito ao cargo, de que trata o 

item 2.1 subitem III.  

5.5 -  Em caso de empate na 1ª Etapa Análise de Títulos e Currículo, o desempate deverá ser 

feito, considerando sucessivamente:  

a) Maior pontuação no item 5.1, Critério I – Pós-graduação na área de Administração Escolar, 

Inspeção Escolar, Supervisão Escolar ou Gestão Escolar;  

b)Maior pontuação no item 5.1, Critério II - Pós-graduação na área de Negócios, 

Administração e Direito; 

c) Maior idade.  

 

6 – DO TEMPO DE SERVIÇO 

 

6.1 - Será considerado “tempo de serviço”, para fins de pontuação de que trata este Edital, 

aquele exercido: 

 

I – No Estado, Município e União, até a data de abertura da inscrição, nos cargos definidos no 

critério VI, item 5.1 do Edital, desde que: 

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

inscrição em regime de opção; 

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

c- O tempo de serviço informado não tenha sido utilizado pelo servidor no Programa de 

Desligamento Voluntário PDV; 

d- Não seja tempo de serviço paralelo. 

 

II - Na Rede Privada de Ensino, até a data de abertura da inscrição, nos cargos definido no 

critério VI, item 5.1 do Edital, devendo comprova-lo, desde que: 

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

b- Não seja tempo de serviço paralelo. 

6.2 - Não será considerada experiência na forma de estágio ou aprendizado.  

 

http://www.fha.mg.gov.br/
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7 – 2ª ETAPA PLANO DE GESTÃO ESCOLAR – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 

7.1 -– A análise do Plano de Gestão Escolar, consubstanciam-se nos critérios de pontuação 

descritos abaixo, distribuído 20 (vinte) pontos subdivididos em:  

 

I – Plano de Gestão Escolar   

Máximo 6 pontos 

 

- Pontuação Comprovação 

Avaliação do  Plano 

de Gestão Escolar  

 

Conceito Escala 

Dentro do Esperado 6,0 

Próximo do Esperado 3,0 

Abaixo do Esperado 1,0 

Anexar 

documento no 

formulário de 

inscrição.   

Máximo 14 

pontos 

 

Apresentação Oral do 

Plano de Gestão 

Escolar  

 

Conceito Escala 

Dentro do Esperado 10 12 14 

Próximo do Esperado 4 6 8 

Abaixo do Esperado 1 2 3 

 

 

7.2 – O Plano de Gestão Escolar deverá ser elaborado observando o disposto no Anexo III, e 

apresentado, na forma presencial, em slide ou outro recurso de mídia à Comissão no intervalo de 

(30 a 60min), conforme cronograma geral Anexo VIII.   

 

7.3- O Candidato poderá ser arguido pela Comissão.  

 

7.4 – A Comissão reserva o direito de convidar outros profissionais da área técnica pedagógica e 

administrativa para avaliar a apresentação oral.  

 

7.5 - A apresentação do Plano de Gestão será realizada na Fundação Helena Antipoff, 

observando os protocolos do COVID -19.  

7.6 - A convocação para a referida apresentação dar-se-á por meio de publicação no site 

oficial da Instituição (www.fha.mg.gov.br). 

7.7 - É responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horário 

determinado na convocação sob pena desclassificação. 

7.8 – É reservado a Fundação suspender a apresentação pelo prazo que julgar necessário ou 

realiza-la por vídeo conferência em razão da COVID -19.  

7.9 - As instruções para realizar a apresentação por videoconferência será publicada no site 

Institucional www.fha.mg.gov.br e encaminhada ao e-mail do candidato informado no 

formulário de inscrição.  

 

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
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7.10-  Estará DESCLASSIFICADO do Processo de Inscrição na Etapa Apresentação do Plano 

de Gestão, o candidato que: 

7.10.1 – deixar de apresentar seu plano de Gestão na forma presencial ou por 

videoconferência, na data e horário informados no sítio eletrônico  www.fha.mg.gov.br.  

7.10.2 - Abandonar a apresentação antes de seu término; 

7.10.3- Não apresentar, no ato da apresentação original da carteira de identidade ou de outro 

documento de identificação oficial que contenha foto; 

7.10.4 - Não alcançar 50% (cinquenta por cento) do total de pontos do critério de que trata o 

item 7.1  

7.11 - Será publicado e disponibilizado no sítio eletrônico da Fundação Helena Antipoff 

www.fha.mg.gov.br, lista contendo o resultado preliminar da etapa de Apresentação do Plano 

de Gestão, da qual caberá recurso nos termos deste Edital, observando o cronograma geral 

Anexo VIII.  

7.12- Será de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do Processo, tanto nos 

termos ora mencionados como no caso de eventuais alterações e retificações que, por ventura, 

venham a ocorrer. 

 

8 –  3ª ETAPA - ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA  CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO 

 
 

8.1 - A Entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório onde serão avaliadas as 

competências técnicas listadas abaixo, num total de 40 (quarenta) pontos.  

COMPETÊNCIA  PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

I. Visão Institucional  5 

II. Conhecimento técnico  5 

III. Comportamento inovador  5 

IV. Gestão de pessoas  5 

V. Liderança de equipes  5 

VI. Comunicação e compartilhamento de informações e conhecimentos  5 

VII. Orientação para resultados  5 

VIII. Comprometimento e desenvolvimento profissional  5 

Pontuação máxima 40 

 

8.2 - A entrevista será realizada na Fundação Helena Antipoff, observando os protocolos do 

COVID -19.  

http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
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8.3 - A convocação para entrevista dar-se-á por meio de publicação no site oficial da 

Instituição (www.fha.mg.gov.br). 

8.4 - É responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horário 

determinado na convocação sob pena desclassificação. 

8.5 – É reservado a Fundação suspender a entrevista pelo prazo que julgar necessário ou 

realizar a entrevista por vídeo conferência em razão da COVID -19.  

8.6 - As instruções para realizar a entrevista por videoconferência será publicada no site 

Institucional www.fha.mg.gov.br e encaminhada ao e-mail do candidato informado no 

formulário de inscrição.  

8.7-  Estará ELIMINADO do Processo de Inscrição na Etapa de Entrevista, o candidato que: 

8.7.1 - deixar de comparecer à Entrevista na data e horário informados no sítio eletrônico  

www.fha.mg.gov.br.  

8.7.2 - Abandonar a entrevista antes de seu término; 

8.7.3- Não apresentar, no ato da Entrevista, original da carteira de identidade ou de outro 

documento de identificação oficial que contenha foto; 

8.7.4 - Não alcançar 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da entrevista. 

8.8 - Será publicado e disponibilizado no sítio eletrônico da Fundação Helena Antipoff 

www.fha.mg.gov.br, lista contendo o resultado preliminar da etapa de Entrevista, da qual 

caberá recurso nos termos deste Edital, observando o cronograma geral Anexo VIII.  

8.9- Será de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do Processo, tanto nos 

termos ora mencionados como no caso de eventuais alterações e retificações que, por ventura, 

venham a ocorrer. 

8.10 – A entrevista será gravada por meio de vídeo e áudio.  

 

8.11 – A Fundação reserva o direito de convidar profissionais de outras Instituições Públicas 

e/ou Privadas, Autônomos para compor a banca de entrevista.    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
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9.1.1 - Conforme cronograma Anexo VII 

9.1.2- Formato: Digitalizados no formato PDF, em arquivos de no máximo, 10MB de tamanho, 

com todas as informações legíveis, as páginas não podem ser cortadas ou rasuradas, um arquivo 

por documento, os arquivos deverão ser identificados nominalmente, exemplo: CPF, Contagem de 

Tempo, Título. 

 

9– DOS DOCUMENTOS 

 

9.1 - Os documentos de que trata deverão ser anexados no formulário de inscrição, nos termos 

do Anexo V deste Edital, observando o que se segue:  

9.2 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir a avaliação dos 

critérios de pontuação com clareza, sob pena de não validar a pontuação alcançada no referido 

critério.    

9.3 – Finalizando o prazo para envio dos documentos, nos termos do item 9.1.1 não será 

permitido acrescer documentos. 

9.4- Não serão considerados os documentos que não atenderem aos prazos e às exigências 

deste Edital e/ou suas complementações. 

 

9.5 - Comprovada em qualquer tempo, declaração falsa, inexata e a não apresentação de 

qualquer documento exigido importará em insubsistência da inscrição, nulidade de habilitação 

e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade de 

declaração, ainda que o fato seja constatado posteriormente.  
 

 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS INSCRITOS, DOS CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE E DO RESULTADO FINAL 

 

10.1 - A classificação dos candidatos inscritos será determinada pela soma de pontos obtidos 

nas etapas do processo, conforme descrito abaixo: 

 

Etapas  Pontuação máxima 

1ª Etapa: Análise de Títulos e Currículo   25 vinte e cinco pontos 

2ªEtapa: Plano de Gestão Escolar 20 vinte pontos 

3ªEtapa: Entrevista por competência 40 quarenta pontos 

Soma total 85 oitenta e cinco pontos 

10.2 – Serão classificados para compor o banco reserva os 3 (três) candidatos melhor 

pontuados no Processo Seletivo. 

10.3 - Em caso de desistência, a Fundação reserva o direito de convocar candidatos 

remanescentes até o limite do terceiro classificado, desde que a pontuação alcançada 

sucessivamente corresponda 90% da nota do candidato antecessor.   

http://www.fha.mg.gov.br/
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10.4 - No caso de empate serão observados os seguintes critérios, de acordo com a ordem em 

que se apresentam: 

a- Maior pontuação na entrevista por competência;  

b- Maior pontuação obtida na 2ª etapa Plano de Gestão Escolar; 

c- Maior idade. 

10.5 – O candidato classificado, quando da convocação para o exercício, não poderá estar em 

gozo de nenhum tipo de licença ou afastamento. 

10.6 - A classificação será publicada em ordem decrescente no endereço eletrônico 

www.fha.mg.gov, conforme cronograma geral   Anexo VIII. 

 

11 – DOS RECURSOS  

 

11.1 -  Será garantido ao candidato, em cada Etapa do processo, prazo recursal perante a 

Comissão de Seleção. 

a - primeira instância: À Comissão no prazo de 1 (um) dia útil, contados a partir do 

resultado da respectiva etapa, conforme prazos descritos no Anexo VIII cronograma geral; 

b - segunda instância: À Comissão Especial de Recurso, no prazo de 1 (um) dia útil, 

contados a partir do envio ao interessado a decisão, considerando as etapas e os prazos 

previstos no Anexo VIII cronograma geral; 

11.2 – O pedido será dirigido à Comissão e deverá ser enviado exclusivamente no e-mail 

essa.selecao@fha.mg.gov.br, conforme cronograma geral Anexo VIII. 

11.3 – O candidato poderá ter vista dos documentos, para fins de certificação ou interposição 

de Recurso, devendo solicitar os documentos através do e-mail essa.selecao@fha.mg.gov.br, 

mensagem com o assunto “DOCUMENTOS RECURSO – EDITAL Nº25/2021.” 

11.4 – A Comissão que receber o recurso deverá decidir sobre sua procedência ou 

improcedência, e dar ciência ao interessado, por meio do endereço eletrônico informado na 

inscrição, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

11.5 - A decisão será comunicada, formalmente, ao requerente em 2 (dois) dias úteis, 

contados a partir do recebimento do recurso. 

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

11.5.2 - Não serão aceitos recursos: 

11.5.2.1- Das respostas dos recursos interpostos; 

11.5.2.2 - Coletivos. 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov/
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
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11.6 - 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 geral 

Anexo VIII. 

11.7 – 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. 

  

12 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

12.1 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, 

editais, retificações, convocações e comunicados referentes a este Processo de Inscrição, no 

site www.fha.mg.gov.br e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

12.2 – Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 

candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de 

documentos fora das datas estabelecidas. 

12.3– Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

em Edital ou aviso a ser publicado no site oficial www.fha.mg.gov.br. 

12.4 – O candidato poderá obter informações referente  ao Processo de Inscrição por meio do 

endereço eletrônico: essa.selecao@fha.mg.gov.br, 

12.5 - Os casos omissos, no presente Edital, serão resolvidos pelas respectivas Comissões 

observando as competências, se necessário encaminhado à Procuradoria. 

12.6 – A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por 

parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital, bem 

como os atos que forem expedidos sobre o Processo de Inscrição. 

12.7- A classificação final do candidato no Processo Seletivo gera apenas a expectativa de 

direito à nomeação ao cargo de Diretor da Escola Sandoval Soares de Azevedo.   

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
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12.8 – O Extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado – 

Minas Gerais, sendo valido por até dose meses.  

12.9 – Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
 

 

Ibirité, 2 de julho de 2021. 

 

 
VICENTE TARLEY FERREIRA ALVES 

Presidente da Fundação Helena Antipoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I INFORMAÇÕES DO CARGO 

ANEXO II ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

ANEXO III DIRETRIZES DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

ANEXO IV FORMULÁRIO DE RECURSO Nº. 

ANEXO V RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ANEXO VI DECLARAÇÃO 

ANEXI VII  DECLARAÇÃO  

ANEXO VIII CRONOGRAMA GERAL 
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ANEXO I 

INFORMAÇÕES DO CARGO 

 

Cargo de Diretor  

Denominação: Diretor da Escola Sandoval Soares de Azevedo, Nível do cargo: I de acordo 

com o Anexo VI da Lei Nº 22.062, de 20/04/2016,  

Natureza do provimento: cargo em comissão 

 Regime jurídico: estatutário  

 Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais em regime de dedicação exclusiva (Lei nº 

15.293/2004) 

Período do provimento do cargo: 1 (um) ano, podendo ser reconduzido a critério da 

Instituição.   

Remuneração conforme o porte da Escola Sandoval Soares de Azevedo: R$4.553,33  

 

PERFIL DESEJADO: 

Servidor com conhecimento pedagógico, que tenha facilidade de fazer análise crítica e política dos 

diversos cenários que precisará lidar, que lide bem com mudanças repentinas de decisões e 

posicionamento, com prazos curtos, com embasamentos teóricos e de dados e saiba trabalhar em 

equipe. Perfil de gestão transparente, mas firme nas decisões e cobranças de entregas e cumprimento 

de prazos. Relacionamento interpessoal harmonioso, respeitoso e que inspire confiança. Habilidades 

para resumir informações, ser sucinto e objetivo quando necessário. 

 

REQUISITOS DESEJÁVEIS:  

Experiência em Gestão de Pessoas; 

Conhecimento gestão administrativa; 

Conhecimento em gestão escolar; 

Conhecimento da rede estadual e sua legislação; 

Conhecimento da cadeia formativa-pedagógica do professor; 

Conhecimento técnico nas principais tecnologias educacionais utilizadas pela instituição; 

Experiência em Redação Oficial; 

Conhecimento da cadeia formativa-pedagógica do professor; 

Nível intermediário em ferramentas de informática (e-mail e Pacote Office); 

Conhecimento em mídias digitais.  

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

ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

I. executar outras atribuições pertinentes às descritas abaixo, e eventuais, a critério e por 
determinação da Diretoria de Educação e/ou Presidência da FHA.  

II. responder integralmente pela escola, exercendo em regime de dedicação exclusiva as 

funções de direção, mantendo-me permanentemente à frente da instituição, enquanto 

durar a investidura do cargo comissionado de Diretor de Escola;  

III. praticar condutas probas, que levem em consideração os princípios que regem a 

administração pública com vistas a uma gestão eficiente e capaz de elevar a qualidade 

de ensino da escola;  

IV. representar oficialmente a escola, tornando-a aberta aos interesses da comunidade, 

estimulando o envolvimento dos estudantes, pais e/ou responsáveis, professores e 

demais membros da equipe escolar por meio de uma gestão democrática, participativa 

e transparente, voltada para os resultados de aprendizagem dos estudantes;  

V. cumprir e fazer cumprir as legislações em vigor, portarias, resoluções, programas, 

projetos e orientações da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais;  

VI. desenvolver gestão escolar contemplando as dimensões: administrativa e financeira, 

de pessoas e pedagógica, na perspectiva da gestão democrática, participativa e 

transparente voltada para os resultados de aprendizagem dos estudantes;  

VII. participar, integralmente, do curso de formação nas dimensões pedagógica, 

administrativo financeira e de pessoas, que se dará imediatamente após a posse e das 

demais ações formativas ofertadas pela SEE; 

VIII. compromissos relativos à gestão pedagógica: a) garantir o cumprimento do calendário escolar 

estabelecido conforme as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais; b) 

zelar para que a escola ofereça serviços educacionais de qualidade; c) assumir pleno 

compromisso na execução de plano de ação da unidade escolar, em prol da melhoria dos 

indicadores educacionais; d) apoiar o desenvolvimento da avaliação pedagógica e tornar 

pública a evolução dos indicadores da unidade para toda a comunidade escolar; e) acompanhar 

o desenvolvimento acadêmico dos estudantes e adotar medidas para elevar os níveis de 

proficiência dos discentes e sanar as dificuldades apontadas nas avaliações internas e externas; 

f) incentivar a frequência e a permanência dos estudantes na unidade escolar, monitorar as 

ausências, implementando ações imediatas para a normalização da frequência escolar, em 

conformidade com a legislação vigente; g) lançar, tempestivamente, os dados da unidade 

escolar, no Sistema Mineiro de Administração Escolar (SIMADE), zelando pela fidedignidade 

das informações, de acordo com as normas da Secretaria, bem como adotar medidas para 

garantir o lançamento dos dados nos sistemas por parte dos demais servidores da escola, 

conforme calendário escolar; h) garantir a legalidade, autenticidade e a regularidade do 

funcionamento da escola e da vida escolar dos estudantes; i) promover a participação nas 

avaliações externas com vistas a garantir a presença de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) 

dos estudantes; Resolução 4.130/2019 (4707413) SEI 1260.01.0021768/2019-72 / pg. 16  

 

http://www.fha.mg.gov.br/
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IX. compromissos relativos à gestão de pessoas: a) estimular o desenvolvimento 

profissional dos professores e demais servidores em sua formação e qualificação, 

possibilitando, sempre que possível, a participação dos mesmos nos processos de 

formação continuada e qualificação, observando as normas; b) organizar o quadro de 

pessoal e controlar a frequência dos servidores; c) manter atualizados os registros da 

vida funcional do servidor em meios físicos e nos sistemas; d) conduzir a Avaliação de 

Desempenho da equipe da escola.  

X. compromissos relativos à gestão administrativa e financeira: a) prestar contas das 

ações realizadas durante o período em que exercer a direção da escola e a presidência 

da Caixa Escolar, observando as legislações e normas que regulamentam a execução 

administrativa e financeira da escola; b) realizar o preenchimento das informações 

obrigatórias das fichas cadastrais de todos os estudantes da unidade escolar no 

SIMADE, revisando constantemente o endereço residencial e a necessidade de 

provimento de transporte escolar para cada estudante, sinalizando o modal utilizado; 

c) acompanhar, constantemente, o consumo eficiente dos recursos de energia elétrica, 

água, telefonia e demais insumos utilizados na unidade escolar; d) garantir a boa 

gestão da alimentação escolar, no que diz respeito à aquisição, à conservação de 

gêneros alimentícios e à aplicação das orientações da Secretaria; e) comunicar à 

Superintendência Regional de Ensino (SRE) a necessidade de intervenção na rede 

física da escola e realizar, quando autorizado pela SRE, serviços de manutenção da 

infraestrutura, para garantir boas condições dos espaços escolares; f) zelar pela 

manutenção dos bens patrimoniais, do prédio e mobiliário escolar, prezando pela 

preservação e recuperação, quando necessário; g) assegurar a regularidade do 

funcionamento da Caixa Escolar, responsabilizando-me por todos os atos praticados 

na gestão da escola; h) manter regular a situação fiscal da Caixa Escolar nas receitas 

federal, estadual e municipal; i) fornecer, com fidedignidade, os dados solicitados pela 

Secretaria, em meios físicos e nos sistemas, observando os prazos estabelecidos. 

.  

 

 

 

 

 

 

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

DIRETRIZES PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 
 

Caracterização/diagnóstico da escola e comunidade escolar:  

 

Justificativa da inscrição: 

 

Objetivo geral da gestão: (indicar a proposta para cada dimensão: pedagógica, pessoas, 

administrativa e financeira) 

 

Objetivos específicos da gestão: (indicar o que pretende desenvolver para alcançar o que foi 

proposto) 

 

Elementos a serem abordados no Plano de Gestão. 

1) O Plano de Gestão a ser apresentado deverá apresentar estratégias que garantam o bom 

funcionamento da instituição escolar e excelência no processo de ensino aprendizagem, e deverá 

considerar, as seguintes questões, dentre outras: 

 

Na Dimensão pedagógica:  
1.1.1. Reconhecer os estudantes como sujeitos da ação educativa, considerando sua identidade e os 

diferentes ritmos de aprendizagem.  

1.1.2. Propor ações que assegurem a devida utilização do espaço (próprio e outros utilizados pela 

escola), agradável, acolhedor e seguro – propício à aprendizagem. 

 1.1.3. Identificar ações que possibilitem bom desempenho da escola nas avaliações externas. 1.1.4. 

Garantir a efetiva aplicação da política inclusiva, promovendo a igualdade racial, de gênero, combate 

ao preconceito em todas suas formas e ao bullying.  

1.1.5. Apontar estratégias para a inclusão do estudante com deficiência. 

 1.1.6. Possibilitar a aplicação das diversas ações da SEE, entre as quais a educação integral e 

integrada. 1.1.7. Promover a implementação das metas estipuladas no Plano Nacional e Estadual de 

Educação (PNE e PEE). 

 

Na Dimensão administrativa/financeira  
1.2.1. Utilizar os recursos recebidos em conformidade com a sua finalidade prevista nas normas 

vigentes.  

1.2.2. Suprir a escola de recursos materiais e humanos necessários.  

1.2.3. Imprimir transparência da gestão financeira da Caixa Escolar. 

1.2.4. Acompanhar as prestações de contas, de forma a mantê-las em dia, solucionar as pendências 

contábeis e administrativas apuradas, regularizando-as, conforme orientações da SRE e SEE. 

 

1.3. Na Dimensão Gestão de Pessoas  
1.3.1. Fortalecer a gestão democrática no interior da escola.  

1.3.2. Assegurar a participação do Colegiado Escolar.  

1.3.3. Mediar conflitos que possam existir ou vir a existir entre os diversos atores que compõem a 

comunidade escolar (docentes, estudantes, familiares, comunidade) promovendo boas relações 

interpessoais.  

1.3.4. Promover a participação das famílias e da comunidade na vida da escola.  

1.3.5. Estabelecer relações intersetoriais com vistas a desenvolvimento de programas, projetos e ações 

de melhoria da qualidade da educação.  

1.3.6. Implementar o Regimento Escolar.  

1.3.7. Apontar estratégias para a inclusão do profissional da educação portador de necessidades 

especiais.  

http://www.fha.mg.gov.br/
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Descrever sinteticamente o objeto do recurso, suas justificativas, a argumentação da contestação e ao final 

destacar o pedido. 

1.3.8. Garantir o envolvimento dos profissionais da educação nas ações e nos objetivos da escola. 

 

ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE RECURSO Nº. 

O recurso deverá ser encaminhado pelo candidato ou seu representante legal, através do e-mail 

essa.selecao@fha.mg.gov.br, nos termos do item 11 deste Edital, observado o prazo conforme 

cronograma geral Anexo VIII. 

Candidato (a): _______________________________________________________________                                                                                                                           

Classificação: _____________ 

Como candidato (a) do Processo de Inscrição de que trata o Edital Nº25/2021 apresento 

recurso junto a Comissão do Processo Seletivo, contra: 

 

 
 

Assinatura do Candidato (a) 

____________________ de ___________ de_______ 

http://www.fha.mg.gov.br/
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br,
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ANEXO V 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  

 

 

 
 
 

 

 

I. Período: A partir das 10horas do dia 5/07/2021 até às 10horas do dia 12/07/2021(conforme 

cronograma geral Anexo VII) 

II. O candidato é responsável por anexar os documentos comprobatórios relacionados no quadro 

abaixo, observando o item III.  

III. Formato: Digitalizado no formato PDF, não deverá ultrapassar 10MB (dez megabytes) com 

todas as informações legíveis, as páginas não podem ser cortadas ou rasuradas, um arquivo 

por documento, os arquivos deverão ser identificados nominalmente, exemplo: CPF, 

Contagem de Tempo, Título, Comprovante de Endereço. 

 

 

1.Documento de identificação (Carteira de Identidade, CNH ou Passaporte)  (obrigatório) 

2.Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (obrigatório)  

3.Currículo lattes atualizado (obrigatório) 

4.Plano de Gestão Escolar (obrigatório) 

5.Comprovante de habilitação  (frente e verso), nos termos do item 2, subitem III  do Edital 

(documento obrigatório), 

6.Comprovantes de trata o item 2.1, subitens I, II, III, IV, VI (documentos obrigatórios)   

 

7.Declarações  Anexo VI e VII , item 2.1 subitens V, VI, VII e VIII (documentos obrigatórios) 

8.Comprovante de formação (frente e verso), conforme item 6.1, subitens I,II e III (se houver 

informado na inscrição). 

9.Comprovante do tempo de experiência profissional conforme item 6.1, subitem IV (se houver 

informado na inscrição); tratando  de  CTPS (páginas da identificação com foto e dos dados 

pessoais e registros dos contratos de trabalho),  

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

 

DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ITEM 2.1, SUBITENS VII E VIII  

 

 

Eu, _____________________________________, Masp __________________________, 

CPF: ______________________________, ocupante do cargo 

____________________________, inscrito para participar no processo seletivo interno para o 

cargo de _____________________________, declaro que não estou respondendo e nem estou 

apenado em inquérito administrativo disciplinar, até esta data. Declaro que não foi demitido 

(a) a bem do serviço público, nos últimos 5 (cinco anos), nos termos do Parágrafo único do 

art.259 da Lei Estadual nº869/1952. 

Declaro, ainda, que estou ciente do item 8.5, do Edital regulamentador do processo seletivo 

para o cargo de ____________________________________________________, extrato 

publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em  _______________, que 

estabelece: “a prestação de declaração falsa, inexata e a não apresentação de qualquer 

documento exigido importará em insubsistência da inscrição, nulidade de habilitação e perda 

dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade de declaração, ainda 

que o fato seja constatado posteriormente. Estou ciente de que prestar declaração falsa implica 

em crime de falsidade ideológica, na forma do art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei Federal 

nº 2.848/1940).  

Ibirité, de ___________ de _________________ 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura do candidato) 

 
 

Esta declaração deverá acompanhar os documentos comprobatórios das informações prestadas no ato 

da inscrição, conforme item 2.1, inciso VIII.  

 

 

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

DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ITEM 2.1, SUBITENS V E IX  

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

MASP_______________________, RG__________________, CPF____________________, 

declaro, para os devidos fins, estar apto a exercer plenamente a presidência da Caixa Escolar, 

em especial a movimentação financeira e bancária.  

 

Declaro ainda, não possuir, pendências financeiras e de prestação de contas ainda não sanadas 

no exercício de mandatos anteriores ou na atual gestão da Caixa Escolar, nos termos do art. 21 

do Decreto nº 45.085, de 08 de abril de 2009, nos termos do anexo IX. 

 

 

Ibirité, _______de ___________ de _________________ 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura do candidato) 

 
 

Esta declaração deverá acompanhar os documentos comprobatórios das informações prestadas no ato 

da inscrição, conforme item 2.1, inciso VIII.  

 

 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
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ANEXO VIII – CRONOGRAMA GERAL 

 
ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

1. Publicação do Edital  2/07/2021 www.fha.mg.gov.br 

2. Período de inscrição dos interessados e indexação dos documentos  
10h do dia 5/07/2021 até às 

10horas do dia  12/07/2021 
www.fha.mg.gov.br 

3. Publicação da classificação preliminar conforme inscrição   
12/07/2021 

A partir das 17horas  
www.fha.mg.gov.br 

4. Resultado da análise  de Títulos e Currículo 1ª etapa  do processo   
15/07/2021 

A partir das 17 horas  
www.fha.mg.gov.br 

5. Interposição de recurso 1ª Instância  –  Resultado da análise de Títulos e Currículo 1ª etapa do processo   16/07/2021 essa.selecao@fha.mg.gov.br 

6. Resposta do recurso 1ª Instância  -  análise de Títulos e Currículo 1ª etapa do processo   20/07/2021 e-mail do candidato 

7. Interposição de recurso 2ª Instância  –  Resultado da análise de Títulos e Currículo 1ª etapa do processo   21/07/2021 essa.selecao@fha.mg.gov.br 

8. Resposta do Recurso 2ª Instância  -  análise de Títulos e Currículo 1ª etapa do processo   23/07/2021 e-mail do candidato 

9.  Apresentação do Plano de Gestão Escolar  2ª etapa do processo  29/07/2021  Sala nº51 - FHA 

10.Resultado -  avaliação do  Plano de Gestão Escolar e avaliação da apresentação do Plano de Gestão Escolar -  2ª 

etapa do processo 
30/07/2021 www.fha.mg.gov.br 

11. Interposição de recurso  1ª Instância resultado da avaliação e apresentação do Plano de Gestão Escolar  2ª etapa do 

processo   
2/08/2021 essa.selecao@fha.mg.gov.br 

12. Resposta do recurso 1ª Instância  resultado da avaliação e apresentação do Plano de Gestão Escolar 2ª etapa do 

processo   
4/08/2021 e-mail do candidato 

11. Interposição de recurso 2ª Instância  resultado da avaliação e apresentação do Plano de Gestão Escolar 2ª etapa do 

processo   
5/08/2021 essa.selecao@fha.mg.gov.br 

14.Resposta do recurso 2ª Instância  resultado da avaliação e apresentação do Plano de Gestão Escolar 2ª etapa do 

processo   
9/08/2021 e-mail do candidato 

15.Resultado da classificação do Plano de Gestão Escolar  9/08/2021 www.fha.mg.gov.br 

http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
http://www.fha.mg.gov.br/
http://www.fha.mg.gov.br/
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
http://www.fha.mg.gov.br/
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16. Entrevista por competência 3ª etapa do processo  12/08/2021 FHA  

17.Resultado da Entrevista por competência 3ª etapa do processo 16/08/2021 www.fha.mg.gov.br 

18. Interposição de recurso  1ª Instância resultado da Entrevista por Competência 3ª etapa do processo  17/08/2021 essa.selecao@fha.mg.gov.br 

19. Resposta do Recurso 1ª Instância   resultado da Entrevista por Competência 3ª etapa do processo   19/08/2021 e-mail do candidato 

20. Interposição de Recurso 2ª Instância resultado da Entrevista por competência 3ª etapa do processo  20/08/2021 e-mail do candidato 

21. Resposta do Recurso  2ª Instância resultado da Entrevista por competência 3ª etapa do processo 24/08/2021 essa.selecao@fha.mg.gov.br 

22.Publicação do Resultado final do processo de seleção  25/08/2021 www.fha.mg.gov.br 

23.Homologação do Processo  26/08/2021 www.fha.mg.gov.br 

 

http://www.fha.mg.gov.br/
mailto:essa.selecao@fha.mg.gov.br
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