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EDITAL 011/2022. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL de servidores aprovados nos atuais 

e respectivos processos seletivos 2021/2022 e concurso ano 2016. 
 

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

contratação temporária emergencial de servidores para atuar em substituições licença-saúde, desistências de 

candidatos anteriormente contratados e projetos de atendimentos temporários nas unidades no ano de 2022, 

conforme descrições a seguir. Os candidatos deverão comparecer PESSOALMENTE portando A 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA*** na sede da secretaria municipal de Educação – Av. Governador 

Valadares nº 1262, jardim São Carlos, conforme dia e horários descritos no quadro a seguir. 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.  

DATA/HORA CARGO/FUNÇÃO VAGAS DESCRIÇÃO 

10/03/2022. 

8h30m 
Prof. Anos INICIAIS 12 

2 vagas pela manhã e 10 vagas a 

tarde 

10/03/2022. 

9h 

Agente Operacional 

Masculino. GERAL 
03  Período da tarde. 

10/03/2022. 

9h15m 
VIGIA NOTURNO 01  NOITE 

10/03/2022. 

9h15m 
COZINHEIRA (O) 01 Período da tarde. 

10/03/2022 

9h30m 

Agente Operacional 

Feminino. GERAL 
04 1 vaga manhã e 3 vagas a tarde 

10/03/2022 

10h 
ADH 12 1 vaga pela manhã e 11 vagas a tarde 

 

NOTA: Considerando a urgente necessidade de contratação para a regularização dos atendimentos, 

se não houver o preenchimento de todas as vagas ofertadas, o processo de contratação seguirá, 

excepcionalmente pela ordem de chegada de candidatos interessados, independente da sua ordem de 

classificação, no período de 12h30m do dia 10/03/2022 até às 15h do dia 11/03/2022, observando-se o 

horário de expediente da Secretaria Municipal de Educação. 

Alfenas, MG, 07 de março de 2022. 

 

 ______________________________________ 
Evandro Lúcio Corrêa 

Secretário Municipal de Educação. 


