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PORTARIA SEMED Nº 05, DE 10 DE JUNHO DE 2021. 
 
 
“Dispõe sobre a criação da Comissão Especial 
responsável pela seleção e classificação dos 
candidatos do Processo Seletivo Emergencial para 
provimento de vagas de contratação temporária de 
professor da Educação Básica e Formação de 
Cadastro Reserva – Edital nº 01/2021 da Secretaria 
Municipal de Educação de Nova Lima/MG.” 

 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal 2.681, de 14 de maio de 2019 
c/c artigo 4º, do Decreto nº 10.479/2020, e considerando o Processo Seletivo Emergencial 
para provimento de vagas de contratação temporária de professor da Educação Básica e 
formação de cadastro reserva na Secretaria Municipal de Educação,  
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial responsável pela análise e seleção dos candidatos 
ao Processo Seletivo Emergencial, por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos termos do Edital nº01/2021. 
 

§ 1º São atribuições da Comissão Especial do Processo Seletivo Emergencial supra 
mencionado: 
 

I - analisar toda a documentação apresentada pelos candidatos à luz das regras 
contidas no anexo II do Edital nº01/2021; 
 
II - atribuir pontuação aos documentos apresentados pelos candidatos, de acordo 
com a tabela de pontuação - anexo III do referido Edital; 
 
III - responder, no que couber, aos órgãos de controle e demais entidades, quanto 
a possíveis questionamentos pertinentes ao processo de seleção. 

 
§ 2º A Comissão Especial será composta pelos seguintes servidores da Secretaria 

Municipal de Educação: 
 

• Estefânia Auxiliadora Rodrigues, matrículas 8663/14103; 

• Gislaine Cristina Antero Rocha, matrícula 8584; 

• Cristiane Alves Silva, matrículas 8727/14230; 

• Érica Mendes Chagas, matrícula 8747; 
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• Silvia Aparecida Ribeiro, matrículas 4448/8644; 

• Yasmin Francielle Pinto Almeida, matrícula 14886. 
 

§ 3º Cabe ao primeiro indicado na lista constante do § 2º a presidência da comissão, 
o qual poderá ser substituído em caso de ausência justificada pelo segundo nome da lista. 

 
Art. 2º As deliberações da Comissão de que trata essa Portaria terão validade apenas para 
este processo seletivo emergencial. 
 
Art. 3º A participação na Comissão será considerada prestação de serviço público relevante, 
não remunerada. 
 
Art. 4º A Comissão de que trata esta Portaria realizará suas atividades pelo prazo de 10 
(dez) dias, prorrogáveis por igual período. 
 
Art. 5º Os termos da presente portaria poderão ser cancelados ou alterados a qualquer 
momento, de acordo com a conveniência administrativa ou exigência do serviço.  
 
Art. 6º Os casos omissos serão decididos pela Secretária Municipal de Educação, ouvidos 
os gestores da Secretaria Municipal de Educação.   
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 

Nova Lima, 10 de junho de 2021. 

 
  


