GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

N.1260.01.0131146/2021-25 /2022

RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO SEE Nº 4.697, DE 13 DE JANEIRO DE
2022, PUBLICADA EM 14/01/2022.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições legais, resolve tornar pública a retificação da Resolução SEE nº 4.697, de 13
de janeiro de 2022, que regulamenta o Projeto de Formação Continuada e
Desenvolvimento Profissional dos Servidores da Educação, no âmbito da Secretaria de
Estado de Educação - SEE/MG e dá outras providências.
Onde se lê:
"Art. 7º - Os critérios para participação de servidores serão regulamentados por
instrumento próprio da SEE/MG, amplamente divulgado quando da oferta de curso,
observado em qualquer caso o disposto nesta Resolução.
§ 1º - Antes de se candidatar à vaga em curso de formação ou de aperfeiçoamento, o
servidor deve certificar-se de que atende os critérios exigidos pela instituição ofertante
do curso e pela SEE/MG.
§ 2º - Nos cursos ofertados, a classificação e o desempate de servidores em processo
seletivo se dará da seguinte forma:
I - cursos de graduação, observará os critérios da SEE/MG e da respectiva instituição
de ensino;
II - cursos de pós-graduação lato sensu (MBA ou especialização), a classificação
considerará o enquadramento dos servidores no Quadro de Prioridades do Anexo I
desta Resolução, devendo o desempate ser aplicado somente entre os candidatos
enquadrados no critério do Quadro de Prioridades coincidente com o limite de vagas
ofertadas para o curso, na seguinte sequência:
a) servidor com idade maior;
b) servidor não detentor de formação de pós-graduação lato sensu;
c) servidor com maior tempo de serviço em quaisquer unidades da Secretaria de
Estado de Educação, considerando-se qualquer vínculo funcional e desconsiderando o
tempo paralelo.
III - cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado), obedecerá os
critérios estabelecidos pela respectiva instituição de ensino ofertante do curso, para
classificação e desempate."
Leia-se:
Art. 7º - Os critérios para participação de servidores serão regulamentados por
instrumento próprio da SEE/MG, amplamente divulgado quando da oferta de curso,
observado em qualquer caso o disposto nesta Resolução.
§ 1º - Antes de se candidatar à vaga em curso de formação ou de aperfeiçoamento, o
servidor deve certificar-se de que atende os critérios exigidos pela instituição ofertante
do curso e pela SEE/MG.
§ 2º - Nos cursos de pós-graduação lato sensu (MBA ou especialização)
ofertados, os candidatos serão classificados conforme o enquadramento descrito no
Quadro de Prioridades do Anexo I desta Resolução;
I - os critérios de desempate serão aplicados somente entre os candidatos
enquadrados no Quadro de Prioridades do Anexo I desta Resolução, coincidentes com
o limite de vagas ofertadas para o curso.
II - para efeito de desempate, após observância do disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741, de 2 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso),
serão utilizados como critérios, sucessivamente:
a) o resultado das avaliações diagnósticas e do nível socioeconômico das escolas;
b) carga horária final em certificação de cursos ofertados pela Escola de Formação e
Desenvolvimento de Profissionais e de Educadores nos últimos 2 anos.
c) servidor não detentor de formação de pós-graduação lato sensu;
d) servidor com maior tempo de serviço em quaisquer unidades da Secretaria de
Estado de Educação, considerando-se qualquer vínculo funcional e desconsiderando o
tempo paralelo;
e) servidor com idade maior;
III - os critérios previstos nas alíneas "a" e "b" do inciso II deste parágrafo serão
utilizados como desempate apenas para os candidatos professores.
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IV - nos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado), para
classificação e desempate, serão obedecidos os critérios estabelecidos pela respectiva
instituição de ensino ofertante do curso.
Onde se lê:
"ANEXO I
Quadro de Prioridades para Classificação de Candidatos nos cursos de pós-graduação
lato sensu (Especialização e MBA) (conforme inciso II, do §2° do art. 7° desta
Resolução)
FORMAÇÃO
TEMÁTICA
CENTRAL

ÁREA
Arte/Artes
Biologia/Ciências
Educação Física
Ensino Religioso
Filosofia
Física
Geografia
História
Língua Estrangeira/Espanhol
Língua Estrangeira/Inglês
Língua Portuguesa
Matemática
Sociologia
Química

Docência na Educação Básica

Alfabetização e Letramento

CATEGORIA DE
PRIORIDADE
PRIMEIRA
SEGUNDA
PRIORIDADE
PRIORIDADE

TERCEIRA
PRIORIDADE

QUARTA
PRIORIDADE
Demais
servidores,
detentores de
cargo efetivo e
Professor de
Docência de
Professor de
Professor de Educação
estável, de
Educação Básica,
disciplina dos
Educação Básica, Básica, detentor de
uma das
detentor de cargo
anos finais do
detentor de cargo cargo efetivo e estável,
carreiras da
efetivo e estável,
Ensino
efetivo e estável, na SEE/MG, em
SEE/MG
na SEE/MG, em
Fundamental e na SEE/MG, em
exercício em escola
contempladas
exercício em
Ensino Médio
exercício em
estadual em disciplina
com o nível de
escola estadual e
(didática,
escola estadual afim à área de
pósque não se
metodologia,
na mesma
formação, para o qual
graduação lato
enquadra nas
ensino,
disciplina da área possua habilitação para
sensu e que
prioridades 1 ou
educação)
de formação
lecionar
não se
2
enquadram
nas
prioridades 1,
2 ou 3
Demais servidores,
Professor de
detentores de cargo
Educação Básica,
efetivo e estável, de
Prática
detentor de cargo
uma das carreiras da
Pedagógica
efetivo e estável,
SEE/MG contempladas
Metodologias de na SEE/MG, em
com o nível de pósEnsino
exercício na
graduação lato sensu e
docência, em
que não se enquadra
escola estadual
na prioridade 1
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola
estadual, nos
Anos Iniciais do
Ensino
Fundamental,
regular ou EJA
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo
de Professor de
Educação Básica
Demais
que atua no
servidores,
Ensino do Uso da
Servidor efetivo e
detentores de
Biblioteca –
estável da SEE/MG,
cargo efetivo e
PEUB em escola
detentor de cargo de estável, de uma
estadual
Professor de Educação das carreiras da
Prática
Básica – PEB ou
SEE/MG
Pedagógica
Servidor efetivo e
Especialista em
contempladas
Metodologias de estável da
Educação Básica – EEB com o nível de
Ensino
SEE/MG, detentor
em exercício em escola pósde cargo
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de cargo
estadual que não se
graduação lato
de Professor de
enquadra na prioridade sensu e que não
Educação Básica
1
se enquadram
- PEB/Língua
nas prioridades 1,
Portuguesa em
2
exercício em
escola estadual,
nos anos finais
do Ensino
Fundamental ou
EJA
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que atua
na ÁREA
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício
em Escola
Estadual
Demais
Quilombola ou
servidores,
Escola Indígena
Servidor efetivo e
detentores de
estável da SEE/MG,
cargo efetivo e
Servidor detentor detentor de cargo de estável, de uma
de cargo efetivo e Professor de Educação das carreiras da
História e Cultura Afro-brasileira Prática
estável, de uma Básica – PEB ou
SEE/MG
e Africana / Educação para
Pedagógica
das carreiras da Especialista em
contempladas
Relações Étnicas Raciais e
Metodologias de
SEE/MG
Educação Básica – EEB com o nível de
Educação Indígena
Ensino
contempladas
em exercício em escola póscom o nível de
estadual que não se
graduação lato
pósenquadra na prioridade sensu e que não
graduação lato
1
se enquadram
sensu e que atua
nas prioridades 1,
no
2
acompanhamento
da Educação
Quilombola ou
Educação
Indígena ou na
ÁREA
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
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Educação do Campo

Educação Básica
– EEB em
exercício
Demais
em Escola
servidores,
Estadual do
Servidor efetivo e
detentores de
Campo
estável da SEE/MG,
cargo efetivo e
detentor de cargo de estável, de uma
Servidor detentor
Professor de Educação das carreiras da
Prática
de cargo efetivo e
Básica – PEB ou
SEE/MG
Pedagógica
estável, de uma
Especialista em
contempladas
Metodologias de das carreiras da
Educação Básica – EEB com o nível de
Ensino
SEE/MG
em exercício em escola póscontempladas
estadual que não se
graduação lato
com o nível de
enquadra na prioridade sensu e que não
pós1
se enquadram
graduação lato
nas prioridades 1,
sensu e que atua
2
no
acompanhamento
da Educação no
Campo ou na
ÁREA
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica/
Atendimento
Educacional
Especializado –
PEB/AEE, em
exercício em
Escola de
Educação
Especial ou escola
estadual regular
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Analista de
Educação Básica
– AEB, em
exercício em
Escola de
Educação
Especial

Educação Especial
Educação Inclusiva

Servidor efetivo e
estável da
Prática
SEE/MG, detentor
Pedagógica
de cargo de
Organização e Especialista em
Funcionamento Educação Básica
– EEB ou de
Professor de
Educação Básica
– PEB, em
exercício em
Escola de
Educação
Especial

Demais
servidores,
detentores de
Servidor efetivo e
cargo efetivo e
estável da SEE/MG,
estável, de uma
detentor de cargo de das carreiras da
Especialista em
SEE/MG
Educação Básica – EEB contempladas
ou de Professor de
com o nível de
Educação Básica –
pósPEB, em exercício em graduação lato
escola estadual regular sensu e que não
se enquadram
nas prioridades 1,
2

Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
SEE/MG
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contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que atua
no
acompanhamento
da Educação
Especial ou na
ÁREA
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
Demais
escola estadual
servidores,
na EJA
Servidor efetivo e
detentores de
estável da SEE/MG,
cargo efetivo e
Servidor detentor detentor de cargo de estável, de uma
de cargo efetivo e Professor de Educação das carreiras da
Prática
estável, de uma Básica – PEB ou
SEE/MG
Pedagógica
Educação de Jovens e Adultos
das carreiras da Especialista em
contempladas
Organização e
SEE/MG
Educação Básica – EEB com o nível de
Funcionamento
contempladas
em exercício em escola póscom o nível de
estadual que não se
graduação lato
pósenquadra na prioridade sensu e que não
graduação lato
1
se enquadram
sensu e que atua
nas prioridades 1,
no
2
acompanhamento
da Educação de
Jovens e Adultos
ou na ÁREA
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
Servidor detentor
exercício em
de cargo efetivo e
escola estadual
estável, de uma
que oferta
das carreiras da
Educação Integral
SEE/MG
Servidor efetivo e
contempladas
estável da SEE/MG,
Educação Integral /Educação
Servidor detentor
com o nível de
detentor de cargo de
Integral no Ensino Fundamental Prática
de cargo efetivo e
pósProfessor de Educação
Educação Integral no Ensino
Pedagógica
estável, de uma
graduação lato
Básica – PEB ou
Médio / Educação Integral na
Organização e das carreiras da
sensu e que atua
Especialista em
Educação Profissional/Ensino
Funcionamento SEE/MG
no
Educação Básica – EEB
Médio Profissionalizante
contempladas
acompanhamento
em exercício em escola
com o nível de
da Educação
estadual
pósIntegral ou na
graduação lato
ÁREA
sensu e que atua
PEDAGÓGICA da

Resolução SEE Nº 4.697 - Retificação (42432693)

SEI 1260.01.0131146/2021-25 / pg. 5

Educação Ambiental/
Meio Ambiente e
Sustentabilidade

Educação Empreendedora/
Empreendedorismo Social

Base Nacional Curricular

no
Unidade Central
acompanhamento
ou
da Educação
Superintendência
Integral ou na
Regional de
ÁREA
Ensino
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
Demais servidores,
escola estadual
detentores de cargo
efetivo e estável, de
Prática
Servidor detentor
uma das carreiras da
Pedagógica
de cargo efetivo e
SEE/MG contempladas
Metodologias de estável, de uma
com o nível de pósEnsino
das carreiras da
graduação lato sensu e
SEE/MG
que não se enquadram
contempladas
nas prioridades 1
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que atua
na ÁREA
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Demais
servidores,
Servidor efetivo e Servidor detentor de
detentores de
estável da
cargo efetivo e estável,
cargo efetivo e
SEE/MG, detentor de uma das carreiras
estável, de uma
de cargo de
da SEE/MG
das carreiras da
Prática
Professor de
contempladas com o
SEE/MG
Pedagógica
Educação Básica nível de póscontempladas
Metodologias de – PEB ou
graduação lato sensu e
com o nível de
Ensino
Especialista em
que atua na ÁREA
pósEducação Básica PEDAGÓGICA da
graduação lato
– EEB em
Unidade Central ou
sensu e que não
exercício em
Superintendência
se enquadram
escola estadual Regional de Ensino
nas prioridades 1
ou 2
Demais
servidores,
Servidor efetivo e Servidor detentor de
detentores de
estável da
cargo efetivo e estável,
cargo efetivo e
SEE/MG, detentor de uma das carreiras
estável, de uma
de cargo de
da SEE/MG
das carreiras da
Professor de
contempladas com o
Planejamento e
SEE/MG
Educação Básica nível de pósDesenvolvimento
contempladas
– PEB ou
graduação lato sensu e
Curricular
com o nível de
Especialista em
que atua na ÁREA
pósEducação Básica PEDAGÓGICA da
graduação lato
– EEB em
Unidade Central ou
sensu e que não
exercício em
Superintendência
se enquadram
escola estadual Regional de Ensino
nas prioridades 1
ou 2
Demais
servidores,
Servidor efetivo e Servidor detentor de
detentores de
Organização do estável da
cargo efetivo e estável,
cargo efetivo e
Trabalho
SEE/MG, detentor de uma das carreiras
estável, de uma
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Pedagógico e do
Coordenação/Gestão/Supervisão Processo de
Pedagógica/ Metodologias Ativas Ensinona Educação
Aprendizagem
Prática
Pedagógica
Metodologias de
Ensino

Projetos e Inovação na
Educação

Educação a Distância – EAD

Ensino Híbrido e Tecnologias
Educacionais

Mídia / Tecnologia de
Informação/ Comunicação

de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
Tecnologias
de cargo de
aplicadas à
Professor de
Educação
Educação Básica
Prática
– PEB ou
Pedagógica
Especialista em
Metodologias de
Educação Básica
Ensino
– EEB em
exercício em
escola estadual

estável, de uma
da SEE/MG
das carreiras da
contempladas com o
SEE/MG
nível de póscontempladas
graduação lato sensu e
com o nível de
que atua na ÁREA
pósPEDAGÓGICA da
graduação lato
Unidade Central ou
sensu e que não
Superintendência
se enquadram
Regional de Ensino
nas prioridades 1
ou 2
Demais
servidores,
Servidor detentor de
detentores de
cargo efetivo e estável,
cargo efetivo e
de uma das carreiras
estável, de uma
da SEE/MG
das carreiras da
contempladas com o
SEE/MG
nível de póscontempladas
graduação lato sensu e
com o nível de
que atua na ÁREA
pósPEDAGÓGICA ou em
graduação lato
NTE da Unidade Central
sensu e que não
ou Superintendência
se enquadram
Regional de Ensino
nas prioridades 1
ou 2

Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
Demais
SEE/MG
servidores,
contempladas
Servidor detentor de detentores de
com o nível de
cargo efetivo e estável, cargo efetivo e
pósde uma das carreiras estável, de uma
graduação lato
da SEE/MG
das carreiras da
Prática
sensu e que atua contempladas com o SEE/MG
Pedagógica
na Escola de
nível de póscontempladas
Organização e
Formação e
graduação lato
com o nível de
Funcionamento
Desenvolvimento sensu que atua na
pósProfissional e de Unidade Central ou
graduação lato
Educadores ou
SRE e não se enquadra sensu e que não
na Unidade
na prioridade 1
se enquadram
Central ou SRE na
nas prioridades 1
ÁREA
ou 2
PEDAGÓGICA ou
de
TECNOLOGIA/NTE
Demais
servidores,
Servidor efetivo e Servidor detentor de
detentores de
estável da
cargo efetivo e estável,
cargo efetivo e
SEE/MG, detentor de uma das carreiras
Tecnologias
estável, de uma
de cargo de
da SEE/MG
aplicadas à
das carreiras da
Professor de
contempladas com o
Educação
SEE/MG
Educação Básica nível de pósPrática
contempladas
– PEB ou
graduação lato sensu e
Pedagógica
com o nível de
Especialista em
que atua na ÁREA
Metodologias de
pósEducação Básica PEDAGÓGICA ou em
Ensino
graduação lato
– EEB em
NTE da Unidade Central
sensu e que não
exercício em
ou Superintendência
se enquadram
escola estadual Regional de Ensino
nas prioridades 1
ou 2
Demais
servidores,
Servidor efetivo e Servidor detentor de
detentores de
estável da
cargo efetivo e estável,
cargo efetivo e
SEE/MG, detentor de uma das carreiras
Tecnologias
estável, de uma
de cargo de
da SEE/MG
aplicadas à
das carreiras da
Professor de
contempladas com o
Educação
SEE/MG
Educação Básica nível de pósPrática
contempladas
– PEB ou
graduação lato sensu e
Pedagógica
com o nível de
Especialista em
que atua na ÁREA
Metodologias de
pósEducação Básica PEDAGÓGICA ou em
Ensino
graduação lato
– EEB em
NTE da Unidade Central
sensu e que não
exercício em
ou Superintendência
se enquadram
escola estadual Regional de Ensino
nas prioridades 1
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Secretariado e Administração
Escolar

Gestão Financeira Escolar

Gestão de Pessoas

Gestão Orçamentária e
Financeira

Gestão Pública

Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da Servidor detentor de
SEE/MG
cargo efetivo e estável,
contempladas
detentor de cargo de
com o nível de
Assistente Técnico de
pósEducação Básica – ATB
graduação lato
em exercício na
sensu e que atua Secretaria de unidade
como Secretário escolar estadual
de Escola em
unidade escolar
estadual

Gestão Pública

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual,
no cargo de
Diretor de Escola

Servidor efetivo e
estável da SEE/MG,
detentor de cargo de
Assistente Técnico de
Educação Básica –
ATB, Especialista em
Educação Básica – EEB
ou Professor de
Educação Básica - PEB
, que atua em escola
estadual junto à Caixa
Escolar

ou 2
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das demais
carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que pode
atuar como
Secretário de
Escola em
unidade escolar
estadual
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
SEE/MG
contempladas
Demais
com o nível de
servidores,
pósdetentores de
graduação lato
cargo efetivo e
sensu e que atua
estável, de
na ÁREA
uma das
ADMINISTRATIVA/
carreiras da
FINANCEIRA na
SEE/MG
Unidade Central
contempladas
ou
com o nível de
Superintendência
pósRegional de
graduação lato
Ensino
sensu e que
não se
Servidor detentor
enquadram
de cargo efetivo e
nas
estável de
prioridades 1,
Analista
2 ou 3
Educacional/
Inspetor Escolar
em exercício no
acompanhamento
de unidade
escolar

Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da Servidor detentor de
SEE/MG
cargo efetivo e estável,
Gestão Pública
contempladas
de uma das carreiras
Direito
com o nível de
da SEE/MG
Administrativo e
póscontempladas com o
Gestão de
graduação lato
nível de pósPessoas no
sensu e que atua graduação lato sensu e
Setor Público
na Unidade
que atua em unidade
Central ou em
escolar estadual
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da Servidor detentor de
Gestão Pública SEE/MG
cargo efetivo e estável,
Direito
contempladas
de uma das carreiras
Administrativo e com o nível de
da SEE/MG
Gestão
póscontempladas com o
Orçamentária e graduação lato
nível de pósFinanceira no
sensu e que atua graduação lato sensu e
Setor Público
na Unidade
que atua em unidade
Central ou em
escolar estadual
Superintendência
Regional de
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Gestão Pública
Avaliação da
Gestão e Avaliação da Educação
Aprendizagem
Pública
Indicadores
Educacionais

BI - Business Intelligence

Governança de
dados

Neurociências/Educação

Neurociências
aplicada à
Educação
(neurociências,
cognição e
educação)
Psicologia
cognitiva
Prática
Pedagógica e
Processos de
EnsinoAprendizagem

Psicologia/Educação

Ensino
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
Demais
sensu em
servidores,
exercício na
detentores de
Servidor efetivo e
Unidade Central
cargo efetivo e
estável da SEE/MG,
ou em
estável, de uma
detentor de cargo de
Superintendência
das carreiras da
Professor de Educação
Regional de
SEE/MG
Básica – PEB ou
Ensino ou
contempladas
Especialista em
com o nível de
Educação Básica – EEB
Servidor efetivo e
pósem exercício em escola
estável da
graduação lato
estadual
SEE/MG, detentor
sensu e que não
de cargo de
se enquadram
Professor de
nas prioridades 1
Educação Básica
ou 2
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual,
no cargo de
Diretor de Escola
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
SEE/MG
contempladas
Demais servidores,
com o nível de
detentores de cargo
pósefetivo e estável, de
graduação lato
uma das carreiras da
sensu e que atua
SEE/MG contempladas
na Unidade
com o nível de pósCentral ou em
graduação lato sensu e
SRE na ÁREA DE
que não se enquadram
TECNOLOGIA e
na prioridade 1
que tenha
afinidade com o
tema do uso da
tecnologia para o
tratamento de
dados
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Psicologia do
Professor de
Desenvolvimento Educação Básica
e da
– PEB,
Aprendizagem Especialista em
Dificuldades e
Educação Básica
Transtornos de – EEB, Analista
Aprendizagem em Educação
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Demais servidores,
detentores de cargo
efetivo e estável, de
uma das carreiras da
SEE/MG contempladas
com o nível de pósgraduação lato sensu e
que não se enquadram
na prioridade 1

Demais
servidores,
Servidor detentor de
detentores de
cargo efetivo e estável,
cargo efetivo e
de uma das carreiras
estável, de uma
da SEE/MG
das carreiras da
contempladas com o
SEE/MG
nível de póscontempladas
graduação lato sensu e
com o nível de
que atua na ÁREA
pós-
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Aprendizagem
Intervenção
Pedagógica

em Educação
Básica – AEB, em
exercício em
escola estadual
ou Escola de
Educação
Especial
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB,
Especialista em
Educação Básica
– EEB, Analista
em Educação
Básica – AEB, em
exercício em
escola estadual
de Educação
Especial voltada
aos surdos

PEDAGÓGICA da
Unidade Central ou
Superintendência
Regional de Ensino

pósgraduação lato
sensu e que não
se enquadram
nas prioridades 1
ou 2

Demais
servidores,
detentores de
Servidor efetivo e
cargo efetivo e
estável da SEE/MG,
estável, de uma
Prática
detentor de cargo de das carreiras da
Pedagógica
LIBRAS/Língua Brasileira de
Professor de Educação SEE/MG
Processo de
Sinais/ Educação Bilíngue de
Básica – PEB ou
contempladas
EnsinoSurdos
Servidor detentor Especialista em
com o nível de
Aprendizagem
de cargo efetivo e Educação Básica – EEB pósQualificação
estável, de uma em exercício em escola graduação lato
das carreiras da estadual
sensu e que não
SEE/MG
se enquadram
contempladas
nas prioridades 1
com o nível de
ou 2
pósgraduação lato
sensu e que atua
na ÁREA
PEDAGÓGICA da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Observação: O enquadramento dos servidores nos critérios acima enumerados deverá
ser comprovado por meio de carta de anuência das chefias imediatas dos servidores"
Leia-se:
ANEXO I
Quadro de Prioridades para Classificação de Candidatos nos cursos de pós-graduação
lato sensu (Especialização e MBA) (conforme §2° do art. 7° desta Resolução)
FORMAÇÃO
TEMÁTICA
CENTRAL

ÁREA
Arte/Artes
Biologia/Ciências
Educação Física
Ensino Religioso
Filosofia
Física
Geografia
História
Língua Estrangeira/Espanhol
Língua Estrangeira/Inglês
Língua Portuguesa
Matemática
Sociologia
Química

Docência de
disciplina dos
anos finais do
Ensino
Fundamental e
Ensino Médio
(didática,
metodologia,
ensino,
educação)

CATEGORIA DE PRIORIDADE
PRIMEIRA
SEGUNDA
PRIORIDADE
PRIORIDADE

Professor de
Educação
Professor de
Básica, detentor
Educação Básica, de cargo efetivo
detentor de cargo e estável, na
efetivo e estável, SEE/MG, em
na SEE/MG, em
exercício em
exercício em
escola estadual
escola estadual em disciplina
na mesma
afim à área de
disciplina da área formação, para
de formação
o qual possua
habilitação para
lecionar

Professor de
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QUARTA
PRIORIDADE
Demais
servidores,
detentores de
cargo efetivo e
estável, de
Professor de Educação uma das
Básica, detentor de
carreiras da
cargo efetivo e estável, SEE/MG
na SEE/MG, em
contempladas
exercício em escola
com o nível de
estadual e que não se pósenquadra nas
graduação lato
prioridades 1 ou 2
sensu e que
não se
enquadram
nas
prioridades 1,
2 ou 3
TERCEIRA PRIORIDADE

Demais
servidores,
detentores de
cargo efetivo e
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Docência na Educação Básica

Educação Básica, estável, de uma
Prática
detentor de cargo das carreiras da
Pedagógica
efetivo e estável, SEE/MG
-Metodologias de na SEE/MG, em
contempladas
Ensino
exercício na
com o nível de
docência, em
pósescola estadual graduação lato
sensu e que não
se enquadra na
prioridade 1
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual,
nos Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental,
regular ou EJA

--

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
que atua no
Ensino do Uso da
Biblioteca – PEUB
em escola
estadual

Alfabetização e Letramento

Servidor efetivo
e estável da
SEE/MG,
detentor de
Demais servidores,
cargo de
detentores de cargo
Professor de
efetivo e estável, de
Prática
Educação Básica
Servidor efetivo e
uma das carreiras da
Pedagógica
– PEB ou
estável da
SEE/MG contempladas -Metodologias de
Especialista em
SEE/MG, detentor
com o nível de pósEnsino
Educação Básica
de cargo de
graduação lato sensu e
– EEB em
Professor de
que não se enquadram
exercício em
Educação Básica
nas prioridades 1, 2
escola estadual
- PEB/Língua
que não se
Portuguesa em
enquadra na
exercício em
prioridade 1 ou 2
escola estadual,
nos anos finais
do Ensino
Fundamental ou
EJA
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que atua
na área
pedagógica da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
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Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício
em Escola
Estadual
Quilombola ou
Escola Indígena

Servidor efetivo
e estável da
SEE/MG,
detentor de
cargo de
Demais servidores,
Professor de
detentores de cargo
Servidor detentor
Educação Básica efetivo e estável, de
História e Cultura Afro-brasileira Prática
de cargo efetivo e
– PEB ou
uma das carreiras da
e Africana / Educação para
Pedagógica
estável, de uma
Especialista em SEE/MG contempladas -Relações Étnicas Raciais e
Metodologias de das carreiras da
Educação Básica com o nível de pósEducação Indígena
Ensino
SEE/MG
– EEB em
graduação lato sensu e
contempladas
exercício em
que não se enquadram
com o nível de
escola estadual nas prioridades 1 ou 2
pósque não se
graduação lato
enquadra na
sensu e que atua
prioridade 1
no
acompanhamento
da Educação
Quilombola ou
Educação
Indígena ou na
área pedagógica
da Unidade
Central ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
Servidor efetivo
– EEB em
e estável da
exercício em
SEE/MG,
Escola Estadual
detentor de
do Campo
cargo de
Demais servidores,
Professor de
detentores de cargo
Servidor detentor
Educação Básica efetivo e estável, de
Prática
de cargo efetivo e
– PEB ou
uma das carreiras da
Pedagógica
estável, de uma
Educação do Campo
Especialista em SEE/MG contempladas -Metodologias de das carreiras da
Educação Básica com o nível de pósEnsino
SEE/MG
– EEB em
graduação lato sensu e
contempladas
exercício em
que não se enquadram
com o nível de
escola estadual nas prioridades 1, ou 2
pósque não se
graduação lato
enquadra na
sensu e que atua
prioridade 1
no
acompanhamento
da Educação no
Campo ou na
área pedagógica
da Unidade
Central ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica/
Atendimento
Educacional
Especializado –
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PEB/AEE, em
exercício em
Escola de
Educação
Especial ou escola
estadual regular

Educação Especial
Educação Inclusiva

Educação de Jovens e Adultos

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Analista de
Educação Básica
– AEB, em
exercício em
Escola de
Servidor efetivo
Educação
e estável da
Especial
SEE/MG,
Demais servidores,
detentor de
Servidor efetivo e
detentores de cargo
cargo de
estável da
efetivo e estável, de
Prática
Especialista em
SEE/MG, detentor
uma das carreiras da
Pedagógica
Educação Básica
de cargo de
SEE/MG contempladas -Organização e
– EEB ou de
Especialista em
com o nível de pósFuncionamento
Professor de
Educação Básica
graduação lato sensu e
Educação Básica
– EEB ou de
que não se enquadram
– PEB, em
Professor de
nas prioridades 1 ou 2
exercício em
Educação Básica
escola estadual
– PEB, em
regular
exercício em
Escola de
Educação
Especial
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que atua
no
acompanhamento
da Educação
Especial ou na
área pedagógica
da Unidade
Central ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
Servidor efetivo
exercício em
e estável da
escola estadual SEE/MG,
na EJA
detentor de
cargo de
Demais servidores,
Servidor detentor Professor de
detentores de cargo
de cargo efetivo e Educação Básica efetivo e estável, de
Prática
estável, de uma – PEB ou
uma das carreiras da
Pedagógica
das carreiras da Especialista em SEE/MG contempladas -Organização e
SEE/MG
Educação Básica com o nível de pósFuncionamento
contempladas
– EEB em
graduação lato sensu e
com o nível de
exercício em
que não se enquadram
pósescola estadual nas prioridades 1, ou 2
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graduação lato
que não se
sensu e que atua enquadra na
no
prioridade 1
acompanhamento
da Educação de
Jovens e Adultos
ou na área
pedagógica da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual Servidor efetivo
que oferta
e estável da
Servidor detentor de
Educação Integral SEE/MG,
cargo efetivo e estável,
detentor de
de uma das carreiras
Educação Integral /Educação
Servidor detentor cargo de
da SEE/MG
Integral no Ensino Fundamental Prática
de cargo efetivo e Professor de
contempladas com o
Educação Integral no Ensino
Pedagógica
estável, de uma Educação Básica nível de pós-Médio / Educação Integral na
Organização e
das carreiras da – PEB ou
graduação lato sensu e
Educação Profissional/Ensino
Funcionamento
SEE/MG
Especialista em que atua no
Médio Profissionalizante
contempladas
Educação Básica acompanhamento da
com o nível de
– EEB em
Educação Integral ou
pósexercício em
na área pedagógica da
graduação lato
escola estadual Unidade Central ou
sensu e que atua
Superintendência
no
Regional de Ensino
acompanhamento
da Educação
Integral ou na
área pedagógica
A da Unidade
Central ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Demais
Educação Básica
servidores,
– EEB em
detentores de
exercício em
cargo efetivo e
escola estadual
estável, de uma
das carreiras da
Educação Ambiental/
Prática
Servidor detentor
SEE/MG
Meio Ambiente e
Pedagógica
de cargo efetivo e
contempladas
--Sustentabilidade
Metodologias de estável, de uma
com o nível de
Ensino
das carreiras da
pósSEE/MG
graduação lato
contempladas
sensu e que não
com o nível de
se enquadram
pósnas prioridades
graduação lato
1
sensu e que atua
na área
pedagógica da
Unidade Central
ou
Superintendência
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Regional de
Ensino

Educação Empreendedora/
Empreendedorismo Social

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Prática
Professor de
Pedagógica
Educação Básica
Metodologias de – PEB ou
Ensino
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual

Base Nacional Curricular

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Planejamento e
Educação Básica
Desenvolvimento
– PEB ou
Curricular
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual

Organização do
Trabalho
Pedagógico e do
Coordenação/Gestão/Supervisão Processo de
Pedagógica/ Metodologias Ativas Ensinona Educação
Aprendizagem
Prática
Pedagógica
Metodologias de
Ensino

Projetos e Inovação na
Educação

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
Tecnologias
de cargo de
aplicadas à
Professor de
Educação
Educação Básica
Prática
– PEB ou
Pedagógica
Especialista em
Metodologias de
Educação Básica
Ensino
– EEB em
exercício em
escola estadual
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Servidor
detentor de
cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
Demais servidores,
SEE/MG
detentores de cargo
contempladas
efetivo e estável, de
com o nível de
uma das carreiras da
pósSEE/MG contempladas
graduação lato
com o nível de póssensu e que atua
graduação lato sensu e
na área
que não se enquadram
pedagógica da
nas prioridades 1 ou 2
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor
detentor de
cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
Demais servidores,
SEE/MG
detentores de cargo
contempladas
efetivo e estável, de
com o nível de
uma das carreiras da
pósSEE/MG contempladas
graduação lato
com o nível de póssensu e que atua
graduação lato sensu e
na área
que não se enquadram
pedagógica da
nas prioridades 1 ou 2
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor
detentor de
cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
Demais servidores,
SEE/MG
detentores de cargo
contempladas
efetivo e estável, de
com o nível de
uma das carreiras da
pósSEE/MG contempladas
graduação lato
com o nível de póssensu e que atua
graduação lato sensu e
na área
que não se enquadram
pedagógica da
nas prioridades 1 ou 2
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor
detentor de
cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
Demais servidores,
SEE/MG
detentores de cargo
contempladas
efetivo e estável, de
com o nível de
uma das carreiras da
pósSEE/MG contempladas
graduação lato
com o nível de póssensu e que atua
graduação lato sensu e
na área
que não se enquadram
pedagógica ou
nas prioridades 1 ou 2
em NTE da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino

--

--

--

--
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Educação a Distância – EAD

Ensino Híbrido e Tecnologias
Educacionais

Mídia / Tecnologia de
Informação/ Comunicação

Secretariado e Administração
Escolar

Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
Servidor
das carreiras da
detentor de
SEE/MG
cargo efetivo e
contempladas
Demais servidores,
estável, de uma
com o nível de
detentores de cargo
das carreiras da
pósefetivo e estável, de
SEE/MG
Prática
graduação lato
uma das carreiras da
contempladas
Pedagógica
sensu e que atua
SEE/MG contempladas
com o nível de
-Organização e na Escola de
com o nível de póspósFuncionamento Formação e
graduação lato sensu e
graduação lato
Desenvolvimento
que não se enquadram
sensu que atua
Profissional e de
nas prioridades 1 ou 2
na Unidade
Educadores ou
Central ou SRE e
na Unidade
não se enquadra
Central ou SRE na
na prioridade 1
área pedagógica
ou de
Tecnologia/NTE
Servidor
detentor de
cargo efetivo e
estável, de uma
Servidor efetivo e
das carreiras da
estável da
Demais servidores,
SEE/MG
SEE/MG, detentor
detentores de cargo
Tecnologias
contempladas
de cargo de
efetivo e estável, de
aplicadas à
com o nível de
Professor de
uma das carreiras da
Educação
pósEducação Básica
SEE/MG contempladas
Prática
graduação lato
-– PEB ou
com o nível de pósPedagógica
sensu e que atua
Especialista em
graduação lato sensu e
Metodologias de
na área
Educação Básica
que não se enquadram
Ensino
pedagógica ou
– EEB em
nas prioridades 1, 2
em NTE da
exercício em
Unidade Central
escola estadual
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor
detentor de
cargo efetivo e
estável, de uma
Servidor efetivo e
das carreiras da
estável da
Demais servidores,
SEE/MG
SEE/MG, detentor
detentores de cargo
Tecnologias
contempladas
de cargo de
efetivo e estável, de
aplicadas à
com o nível de
Professor de
uma das carreiras da
Educação
pósEducação Básica
SEE/MG contempladas
Prática
graduação lato
-– PEB ou
com o nível de pósPedagógica
sensu e que atua
Especialista em
graduação lato sensu e
Metodologias de
na área
Educação Básica
que não se enquadram
Ensino
pedagógica ou
– EEB em
nas prioridades 1, 2
em NTE da
exercício em
Unidade Central
escola estadual
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor detentor
Servidor
de cargo efetivo e
detentor de
Servidor detentor de
estável, de uma
cargo efetivo e cargo efetivo e estável,
das carreiras da
estável, detentor de uma das demais
SEE/MG
de cargo de
carreiras da SEE/MG
contempladas
Assistente
contempladas com o
com o nível de
Gestão Pública
Técnico de
nível de pós-pósEducação Básica graduação lato sensu e
graduação lato
– ATB em
que pode atuar como
sensu e que atua
exercício na
Secretário de Escola em
como Secretário
Secretaria de
unidade escolar
de Escola em
unidade escolar estadual
unidade escolar
estadual
estadual
Servidor detentor de
Servidor efetivo cargo efetivo e estável, Demais
e estável da
de uma das carreiras
servidores,
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Gestão Financeira Escolar

Gestão Pública

Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual,
no cargo de
Diretor de Escola

SEE/MG,
da SEE/MG
detentores de
detentor de
contempladas com o
cargo efetivo e
cargo de
nível de pósestável, de
Assistente
graduação lato sensu e uma das
Técnico de
que atua na área
carreiras da
Educação Básica administrativa/financeira SEE/MG
– ATB,
na Unidade Central ou contempladas
Especialista em Superintendência
com o nível de
Educação Básica Regional de Ensino
pós– EEB ou
graduação lato
Professor de
Servidor detentor de
sensu e que
Educação Básica cargo efetivo e estável não se
- PEB , que atua de Analista Educacional/ enquadram
em escola
Inspetor Escolar em
nas
estadual junto à exercício no
prioridades 1,
Caixa Escolar
acompanhamento de
2 ou 3
unidade escolar

Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
Servidor
das carreiras da
detentor de
SEE/MG
cargo efetivo e
contempladas
estável, de uma
com o nível de
Servidor detentor de
das carreiras da
póscargo efetivo e estável,
Gestão Pública
SEE/MG
graduação lato
de uma das carreiras
Direito
contempladas
sensu e que atua
da SEE/MG
Administrativo e
com o nível de
Gestão de Pessoas
na Subsecretaria
contempladas com o
Gestão de
pósde Gestão de
nível de pósPessoas no
graduação lato
Recursos
graduação lato sensu e
Setor Público
sensu e que atua
Humanos – SG
que atua em unidade
na Unidade
(Unidade Central)
escolar estadual
Central ou em
ou na Diretoria de
Superintendência
Pessoal – DIPE
Regional de
em
Ensino
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
Servidor
das carreiras da
detentor de
SEE/MG
cargo efetivo e
contempladas
estável, de uma
com o nível de
Servidor detentor de
das carreiras da
Gestão Pública póscargo efetivo e estável,
SEE/MG
Direito
graduação lato
de uma das carreiras
contempladas
Administrativo e sensu e que atua
da SEE/MG
Gestão Orçamentária e
com o nível de
Gestão
na Subsecretaria
contempladas com o
Financeira
pósOrçamentária e de Administração
nível de pósgraduação lato
Financeira no
– SA (Unidade
graduação lato sensu e
sensu e que atua
Setor Público
Central) ou na
que atua em unidade
na Unidade
Diretoria
escolar estadual
Central ou em
Administrativa e
Superintendência
Financeira - DAFI
Regional de
em
Ensino
Superintendência
Regional de
Ensino
Servidor
detentor de
cargo efetivo e
estável, de uma
Servidor detentor das carreiras da
de cargo efetivo e SEE/MG
estável, de uma contempladas
das carreiras da com o nível de
SEE/MG
póscontempladas
graduação lato
com o nível de
sensu em
pósexercício na
Servidor efetivo e
graduação lato
Unidade Central
estável da SEE/MG,
sensu e que atua ou em
detentor de cargo de
Gestão Pública na Subsecretaria Superintendência
Professor de Educação
Avaliação da
de
Regional de
Gestão e Avaliação da Educação
Básica – PEB ou
Aprendizagem Desenvolvimento Ensino ou
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Demais
servidores,
detentores de
cargo efetivo e
estável, de
uma das
carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que
não se
enquadram
nas
prioridades 1,
2 ou 3

Demais
servidores,
detentores de
cargo efetivo e
estável, de
uma das
carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que
não se
enquadram
nas
prioridades 1,
2 ou 3

Demais
servidores,
detentores de
cargo efetivo e
estável, de
uma das
carreiras da
SEE/MG
contempladas
com o nível de
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Aprendizagem
Indicadores
Educacionais

Pública

BI - Business Intelligence

Neurociências/Educação

Psicologia/Educação

Desenvolvimento
da Educação
Básica - SB
(Unidade Central)
na Diretoria
Educacional –
DIRE A ou na
Diretoria
Pedagógica –
DIRE B em
Superintendência
Regional de
Ensino

Ensino ou

com o nível de
Especialista em
pósEducação Básica – EEB
Servidor efetivo
graduação lato
em exercício em escola
e estável da
sensu e que
estadual
SEE/MG,
não se
detentor de
enquadram
cargo de
nas
Professor de
prioridades 1,
Educação Básica
2 ou 3
– PEB ou
Especialista em
Educação Básica
– EEB em
exercício em
escola estadual,
no cargo de
Diretor de Escola

Servidor detentor
de cargo efetivo e
estável, de uma
das carreiras da
Demais
SEE/MG
servidores,
contempladas
detentores de
com o nível de
cargo efetivo e
pósestável, de uma
graduação lato
das carreiras da
sensu e que atua
Governança de
SEE/MG
na Unidade
--dados
contempladas
Central ou em
com o nível de
SRE na Área de
pósTecnologia da
graduação lato
Informação e
sensu e que não
que tenha
se enquadram
afinidade com o
na prioridade 1
tema do uso da
tecnologia para o
tratamento de
dados
Demais
Neurociências
Servidor efetivo e servidores,
aplicada à
estável da
detentores de
Educação
SEE/MG, detentor cargo efetivo e
(neurociências,
de cargo de
estável, de uma
cognição e
Professor de
das carreiras da
educação)
Educação Básica SEE/MG
Psicologia
--– PEB ou
contempladas
cognitiva
Especialista em
com o nível de
Prática
Educação Básica pósPedagógica e
– EEB em
graduação lato
Processos de
exercício em
sensu e que não
Ensinoescola estadual se enquadram
Aprendizagem
na prioridade 1
Servidor
Servidor efetivo e
detentor de
estável da
cargo efetivo e
SEE/MG, detentor
estável, de uma
de cargo de
das carreiras da
Psicologia do
Professor de
Demais servidores,
SEE/MG
Desenvolvimento Educação Básica
detentores de cargo
contempladas
e da
– PEB,
efetivo e estável, de
com o nível de
Aprendizagem Especialista em
uma das carreiras da
pósDificuldades e
Educação Básica
SEE/MG contempladas -graduação lato
Transtornos de – EEB, Analista
com o nível de póssensu e que atua
Aprendizagem em Educação
graduação lato sensu e
na área
Intervenção
Básica – AEB, em
que não se enquadram
pedagógica da
Pedagógica
exercício em
nas prioridades 1 ou 2
Unidade Central
escola estadual
ou
ou Escola de
Superintendência
Educação
Regional de
Especial
Ensino
Servidor efetivo e
estável da
SEE/MG, detentor
de cargo de
Professor de
Educação Básica
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– PEB,
Especialista em
Educação Básica
– EEB, Analista
em Educação
Básica – AEB, em
exercício em
escola estadual
de Educação
Especial voltada
aos surdos

Servidor efetivo
e estável da
Demais servidores,
SEE/MG,
detentores de cargo
detentor de
Prática
efetivo e estável, de
cargo de
Pedagógica
uma das carreiras da
LIBRAS/Língua Brasileira de
Professor de
Processo de
SEE/MG contempladas
Sinais/ Educação Bilíngue de
Educação Básica
-Ensinocom o nível de pósSurdos
Servidor detentor – PEB ou
Aprendizagem
graduação lato sensu e
de cargo efetivo e Especialista em
Qualificação
que não se enquadram
estável, de uma Educação Básica
nas prioridades 1 ou 2
das carreiras da – EEB em
SEE/MG
exercício em
contempladas
escola estadual
com o nível de
pósgraduação lato
sensu e que atua
na área
pedagógica da
Unidade Central
ou
Superintendência
Regional de
Ensino
Obs: O enquadramento dos servidores nos critérios acima enumerados deverão ser
comprovados por meio de carta de anuência, conforme modelo a ser disponibilizado no
SEI, das chefias imediatas dos servidores.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 17 de fevereiro de
2022.
Julia Sant'Anna
Secretária de Estado de Educação
Documento assinado eletronicamente por Julia Sant'Anna, Secretária de
Estado de Educação, em 17/02/2022, às 16:23, 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 42432693 e o código CRC B5046965.
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