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EDITAL 08/2022 - CONVOCAÇÃO ON LINE

INFORMAÇÕES DE SUMA IMPORTÂNCIA NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
DE INSCRIÇÃO.

1 – O endereço de e-mail do Candidato(a) se torna obrigatório, pois, a partir de agora o 
mesmo receberá a confirmação da inscrição por e-mail.

2 – O Candidato(a) terá acesso ao formulário para cada função somente uma vez, 
portanto, prestem muita atenção no preenchimento e nas informações prestadas, pois, é
de total responsabilidade do Candidato(a) a veracidade dessas.

3 – Nas perguntas de: qual número da classificação do concurso e do tempo de serviço,

se  não  for  concursado  ou  não  tiver  tempo,  pedimos  a  gentileza  de  DEIXAR  EM
BRANCO. Não há necessidade de nenhuma informação complementar, isso, dificulta os

nossos trabalhos.  

4  –  Não  caberá  recurso  para  informações  desencontradas  ou  incorretas,  caso
aconteçam, o(a) candidato(a) será desclassificado.

Comunicamos aos interessados que haverá convocação para a função de:

PEB III – Geografia
PEB III - História

 

As vagas serão disponibilizadas juntamente com a convocação de candidatos.

Os candidatos deverão preencher o formulário no site oficial da Prefeitura Municipal
de Pará de Minas, link Publicações - Convocações Educação.

A convocação seguirá o seguinte cronograma:

Das 8 horas do dia 04 de maio de 2022 às 08 horas do dia 05 de maio de 2022,
preenchimento do formulário. 

Dia 05 de maio de 2022, 12h divulgação da classificação. 

Dia 06 de maio de 2022, requerimento de recurso(enviar através do endereço de e-mail:
educaprojetos@parademinas.mg.gov.br) até às 17 horas. 

mailto:educaprojetos@parademinas.mg.gov.br


Dia 09 de maio de 2022, análise dos recursos e divulgação da classificação, caso houver
alteração, divulgação das vagas e a convocação dos melhores classificados de acordo com

o número de vagas.

Dia 10 de maio de 2022, apresentação dos documentos conforme cronograma abaixo. 

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E ESCOLHA DE
VAGAS:

Dia 10 de maio de 2022

8h30: PEB III – Geografia e História

LINKS  DESCRITOS ABAIXO:

O mesmo será disponibilizado somente no dia 04 de maio de 2022 a partir das 8horas

PEB III – GEOGRAFIA

https://forms.gle/woY5dW1LzPu2YXj97 

PEB III – HISTÓRIA

https://forms.gle/T9h1k8ZzZeUuLdtB7 

https://forms.gle/T9h1k8ZzZeUuLdtB7
https://forms.gle/woY5dW1LzPu2YXj97

