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EDITAL 004/2022. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES OPERACIONAIS 

 

Convocação presencial de selecionados no processo seletivo 001/2021 da Secretaria de Educação 
para contratação temporária. 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Alfenas torna pública a presente convocação presencial para 

contratação temporária de servidores para atuar em substituições, desistências de candidatos anteriormente 

contratados e projetos de atendimentos temporários nas unidades no ano de 2022, conforme descrições no 

QUADRO ANEXO I do presente Edital. Os candidatos convocados conforme a classificação** descrita no 

ANEXO I, deverão comparecer PESSOALMENTE e portando a DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA e 

NECESSÁRIA*** na sede da secretaria municipal de Educação – Av. Governador Valadares nº 1262, jardim 

São Carlos, nos dias e horários descritos no ANEXO I. As contratações serão feitas de acordo com a ordem 

classificatória obtida no processo seletivo, até o limite de vagas disponíveis no dia da realização do presente 

edital. Não serão realizadas contratações de candidatos ausentes que enviarem representantes. O candidato 

convocado que estiver ausente no dia da realização do presente edital poderá ser contratado em outra 

ocasião, conforme as futuras necessidades da secretaria. 

*. Número de vagas sujeito à alteração conforme redução ou aumento das demandas. 

**. A lista de classificação pode ser visualizada em 

http://editais.alfenas.mg.gov.br/Uploads/ArquivoSecretaria/202201041456460.pdf  ou nos murais da 

Secretaria Municipal de Educação e Escolas da rede municipal. 

 

***Documentação Obrigatória e Necessária para contratação: 

 

1.Cédula de identidade RG e CPF.  

2. comprovante de residência e, reservista (se masculino). 

3.  título de eleitor e comprovante de votação na última eleição. 

4. Atestado médico admissional que poderá ser entregue em até 2 dias úteis após a contratação.  

5. 2 fotos 3x4 

6.  comprovante e/Social. 

7.  PIS/PASEP. 

8. Cópia do cartão conta salário ou conta corrente Santander, somente para quem já possui. 

9. Habilitação categoria D, acompanhada dos respectivos cursos de transporte escolar, somente 

motorista escolar. 

Alfenas, MG, 20 de janeiro de 2022. 

 
 _________________________________ 

Evandro Lúcio Corrêa 
Secretário Municipal de Educação. 

 

 ANEXO I. QUADRO INFORMATIVO DA CONVOCAÇÃO PRESENCIAL, DATA e HORÁRIO. 

DATA 

HORÁRIO 
FUNÇÃO/CARGO 

CLASSIFICADOS 

CONVOCADOS 
MOTIVO 

31/01/2022 

9h. 

Agente Operacional  

MOTORISTA 

01º lugar ao 17º lugar 
CONTRATAÇÃO 

 

18º lugar ao 27º lugar 
Expectativa de contratação, se 

houverem vagas 
remanescentes 

 


