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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Adjunto

 

Comunicação SEPLAG/GAB ADJ nº. 5/2020
Belo Horizonte, 07 de julho de 2020.

  

COMUNICADO nº 07 EDITAL SEPLAG/SEE/SEINFRA/SEDE nº 01/2020
 
Considerando o Princípio da Autotutela na Administração Pública, segundo o qual a Administração
Pública exerce controle sobre seus próprios atos;
Considerando que o presente Processo Seletivo Público Simplificado se baseia na lei nº 18.185/2009, que
"dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República" e traz, em seu art. 8º,
que "a remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada tomando como referência o
vencimento do cargo público estadual cujas atribuições correspondam às funções do pessoal contratado
(...)";
E considerando a identificação de erro material em relação à remuneração bruta publicada no referido
Edital para as carreiras equivalentes mencionadas com lotação prevista para a Secretaria de Estado de
Educação - SEE, uma vez que a previsão legal consiste em:
Analista Educacional - ANE, Nível I, Grau  A - 40h - R$ 3.559,40, sendo R$ 3.304,24  (vencimento) + R$
255,16 (abono), conforme Anexo IV e Anexo V - Tabela V.2.3.2 da Lei 21.710/2015.
Analista de Educação Básica - AEB, Nível I, Grau A - 40h -  R$ 3.559,40, sendo R$ 3.304,24 
(vencimento) + R$ 255,16 (abono),  conforme Anexo IV e Anexo V -Tabela V.2.5.2 da Lei 21.710/2015. 
 
RETIFICAM-SE os valores da remuneração bruta referentes às carreiras equivalentes previstas para a
Secretaria de Estado de Educação - SEE em todos os documentos relativos ao EDITAL
SEPLAG/SEE/SEINFRA/SEDE nº 01/2020, conforme exposto abaixo:
 
Onde se lê:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEE – 02 vagas para o município de Belo Horizonte

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA ESCOLARIDADE CARGA

HORÁRIA ATRIBUIÇÕES

PRÉ-
REQUISITOS

DE
FORMAÇÃO E
OBSERVAÇÕES

Apoio técnico à
execução,

acompanhamento,
articulação e

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoFederal&tipoPesquisa=constituicaoFederal&cfArtigo=37
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Analista
Educacional

R$3.831,34 + vale
alimentação de
R$47 por dia

trabalhado

Ensino superior
completo

40 horas
semanais,
cumpridas

diariamente.

gestão das ações
da Secretaria no
Comitê Gestor

Pró-Brumadinho,
com foco em: 
formulação,
supervisão e
avaliação de

políticas públicas
voltadas para
Brumadinho e

demais
municípios da
Bacia do Rio
Paraopeba;

acompanhamento
de projetos e

parcerias;
racionalização de
processos, gestão

de dados e
sistemas de
informação;
alocação de

recursos
logísticos,
materiais e
humanos;

produção e
análise de
relatórios,

pareceres, notas
técnicas e

documentos
relacionados ao

registro,
aprovação,
realização e

comprovação de
atividades

desenvolvidas
para reparação,
mitigação ou

compensação dos
prejuízos

causados pelo
rompimento da

barragem e outras
atividades
correlatas.

Curso superior em
uma das seguintes

áreas:
Administração
Pública; Gestão

Pública;
Pedagogia

(bacharelado ou
licenciatura)

Apoio técnico à
execução,

acompanhamento,
articulação e

gestão das ações
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Analista de
Educação – AEB

R$3.556,68 + vale
alimentação de
R$47 por dia

trabalhado

Ensino superior
completo

40 horas
semanais,
cumpridas

diariamente.

da Secretaria no
Comitê Gestor

Pró-Brumadinho,
com foco em:
elaboração,

análise e
avaliação de

planos,
programas e

projetos
pedagógicos;
coordenação,

acompanhamento,
avaliação de

propostas
educacionais;
elaboração de
instruções e

orientações para
aplicação da

legislação relativa
a programas e

currículos
escolares e à

administração de
pessoal, material,

patrimônio e
serviços;

secretariado ou
auxílio

administrativo,
com atenção para

organização,
controle,

protocolo,
cadastro da

documentação, e
outras atividades

correlatas.

Curso superior em
uma das seguintes

áreas:
Administração
Pública; Gestão

Pública;
Pedagogia

(bacharelado ou
licenciatura),
Ciências do

Estado; Direito;
Ciências Sociais.

 
Leia-se:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEE – 02 vagas para o município de Belo Horizonte

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA ESCOLARIDADE CARGA

HORÁRIA ATRIBUIÇÕES

PRÉ-
REQUISITOS

DE
FORMAÇÃO E
OBSERVAÇÕES

Apoio técnico à
execução,

acompanhamento,
articulação e
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Analista
Educacional

R$3.559,40 + vale
alimentação de
R$47 por dia

trabalhado

Ensino superior
completo

40 horas
semanais,
cumpridas

diariamente.

gestão das ações
da Secretaria no
Comitê Gestor

Pró-Brumadinho,
com foco em: 
formulação,
supervisão e
avaliação de

políticas públicas
voltadas para
Brumadinho e

demais
municípios da
Bacia do Rio
Paraopeba;

acompanhamento
de projetos e

parcerias;
racionalização de
processos, gestão

de dados e
sistemas de
informação;
alocação de

recursos
logísticos,
materiais e
humanos;

produção e
análise de
relatórios,

pareceres, notas
técnicas e

documentos
relacionados ao

registro,
aprovação,
realização e

comprovação de
atividades

desenvolvidas
para reparação,
mitigação ou

compensação dos
prejuízos

causados pelo
rompimento da

barragem e outras
atividades
correlatas.

Curso superior em
uma das seguintes

áreas:
Administração
Pública; Gestão

Pública;
Pedagogia

(bacharelado ou
licenciatura)

Apoio técnico à
execução,

acompanhamento,
articulação e

gestão das ações
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Analista de
Educação – AEB

R$3.559,40 + vale
alimentação de
R$47 por dia

trabalhado

Ensino superior
completo

40 horas
semanais,
cumpridas

diariamente.

da Secretaria no
Comitê Gestor

Pró-Brumadinho,
com foco em:
elaboração,

análise e
avaliação de

planos,
programas e

projetos
pedagógicos;
coordenação,

acompanhamento,
avaliação de

propostas
educacionais;
elaboração de
instruções e

orientações para
aplicação da

legislação relativa
a programas e

currículos
escolares e à

administração de
pessoal, material,

patrimônio e
serviços;

secretariado ou
auxílio

administrativo,
com atenção para

organização,
controle,

protocolo,
cadastro da

documentação, e
outras atividades

correlatas.

Curso superior em
uma das seguintes

áreas:
Administração
Pública; Gestão

Pública;
Pedagogia

(bacharelado ou
licenciatura),
Ciências do

Estado; Direito;
Ciências Sociais.

 
LUÍS OTÁVIO MILAGRES DE ASSIS

Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão
Coordenador do Comitê Gestor Pró-Brumadinho

 
 

LUIZA HERMETO COUTINHO CAMPOS
Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação

Documento assinado eletronicamente por Luis Otávio Milagres de Assis, Secretário(a) de Estado
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Adjunto, em 09/07/2020, às 08:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiza Hermeto Coutinho Campos, Chefe de Gabinete,
em 09/07/2020, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16531048
e o código CRC 91EFA198.

Referência: Processo nº 1500.01.0003490/2020-06 SEI nº 16531048

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

