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EDITAL 08/2022. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. Agentes Operacionais.  
 

Convocação presencial de aprovados no processo seletivo 01/2021 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 a seguir. Os candidatos convocados 

conforme a classificação** descrita no cronograma abaixo e, DESDE QUE NÃO ESTEJAM COM CONTRATOS EM 

VIGOR, deverão comparecer PESSOALMENTE e, portando A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA*** na sede da 

secretaria municipal de Educação – Av. Governador Valadares nº 1262, jardim São Carlos, conforme dias e horários 

descritos no quadro a seguir. As contratações serão feitas de acordo com a ordem classificatória obtida no processo, até 

o limite de vagas disponíveis no dia da realização do presente edital. Não serão realizadas contratações de candidatos 

via contato telefônico. 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.  

CRONOGRAMA DE VAGAS E DE ATENDIMENTOS 

DATA HORA CARGO CLASSIFICADOS MOTIVO 

04/02/2022 13h 
Agente Operacional 

Feminino 

151º lugar a 175º 

lugar 

Contratação dos 15 melhores 

classificados presentes no local. 

Expectativa de contratar outros com 

vagas remanescentes. 

04/02/2022 13h30m Cozinheira 
82º lugar a 105º 

lugar 

Contratação dos 13 melhores 

classificados presentes no local. 

Expectativa de contratar outros com 

vagas remanescentes. 

04/02/2022 14h 
Agente Operacional 

Masculino 

111º lugar a 165º 

lugar 

Contratação dos 40 melhores 

classificados presentes no local. 

Expectativa de contratar outros com 

vagas remanescentes. 

04/02/2022 14h30m Vigia 41º lugar a 46º lugar 

Contratação dos 04 melhores 

classificados presentes no local. 

Expectativa de contratar outros com 

vagas remanescentes. 

 

**. Classificação pode ser conferida no endereço http://www.alfenas.mg.gov.br 
*** Apresentar as cópias da documentação obrigatória conforme descrito no edital para concluir seu direito em 

pleitear uma vaga. Atestado médico admissional obrigatório poderá ser entregue no máximo em 2 dias úteis 

após a designação.  

  
Alfenas, MG, 01 de Fevereiro de 2022. 

 

 ___________________________________ 
Evandro Lúcio Corrêa 

Secretário Municipal de Educação. 

 


