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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 017/2018/GS/SEMEC – QUERÊNCIA MT 

 

  

 

A Secretária Municipal de Educação de Querência, Estado de Mato Grosso, Senhora Rosita Maria 

Hahn , no uso de suas atribuições modifica e acrescenta artigos no Edital Nº 015/2018/GS/SEMEC 

– QUERÊNCIA MT 

Das Modificações 

1.  O artigo: 

 
2.2. Poderão participar da chapa, para exercer a função de Coordenador Pedagógico os 

integrantes do quadro efetivo do magistério com formação em Pedagogia e pós graduação 

abrangendo a área de atuação para o cargo, desde que apresentem toda a documentação 

demonstrando  regularidade conforme artigo 4.2.  

Passa a ter a seguinte redação: 

2.2. Poderão participar da chapa, para exercer a função de Coordenador Pedagógico os 
integrantes do quadro efetivo do magistério com formação em Pedagogia e pós graduação 
abrangendo a área de atuação para o cargo, desde que apresentem toda a documentação 
demonstrando  regularidade conforme artigo 4.2. 
2.2.1 Em caso de ser entregue a Declaração, o candidato eleito deverá apresentar comprovação 
de conclusão antes da posse. Caso contrário, a SEMEC nomeará um substituto do elemento da 
chapa antes da posse 

 

2.  O artigo 

2.6 Somente será permitida uma recondução na mesma função (diretor(a) ou coordenador(a) 
Pedagógico(a)),  sendo permitido a inscrição para outra função dentro da chapa 

 

Passa a ter a seguinte redação: 

2.6 Somente será permitida uma recondução na mesma função (diretor(a) ou coordenador(a) 
Pedagógico(a)),  sendo permitido a inscrição para outra função dentro da chapa,  
2.6.1 A condução somente será considerada, para esse edital, como nomeação após eleição 
 
 
 

. 

 

 
 

Modifica  e acrescenta artigos 

do Edital 015/2018 
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3.  O artigo: 

 
4.2.10. Declaração expedida pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Querência que o candidato não esteve sob licenças por mais de 30 (trinta) dias consecutivos nos 
últimos 12 (doze) 
 

passa a ter a seguinte redação: 

4.2.10. Declaração expedida pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Querência que o candidato não esteve sob licenças interesse por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos nos últimos 12 (doze) ou licença médica por mais de 6 (seis) meses neste mesmo 
período  
 

4.  O artigo: 

4.2.5.  Cópia do Diploma de Graduação e Certificado de Pós-Graduação autenticados em Cartório 
 

passa a ter a seguinte redação:. 

4.2.5.  Cópia do Diploma de Graduação e/ou Certificado de Pós-Graduação autenticados em 
Cartório, ou declaração expedido pela Universidade de que a pós-graduação será terminada antes 
da posse. 
 

5.  Serão acrescidos os artigos 4.8 e 4.9: 

4.8 Caso algum membro da chapa tiver o indeferimento de sua inscrição, a chapa terá 5 dias 
úteis para a sua substituição, desde que o membro substituto entregue toda a documentação 
exigida e participe de 100% do Curso de Formação de Gestores 

4.8.1 Uma vez iniciado o Curso de Formação de Gestores, o novo membro deverá apresentar 
trabalho conforme pedido pela SEMEC para garantir a frequência no(s) módulo(s) perdido(s). 

4.9. Caso algum membro da chapa tenha que desistir de concorrer por algum motivo superveniete 
de clara impossibilidade, aceita pela comissão, o membro poderá ser substituído no prazo de 5 dias 
úteis, desde que o membro substituto entregue toda a documentação exigida e participe de 100% 
do Curso de Formação de Gestores 

4.9.1 Uma vez iniciado o Curso de Formação de Gestores, o novo membro deverá apresentar 
trabalho conforme pedido pela SEMEC para garantir a frequência no(s) módulo(s) perdido(s). 

 
 

 

Querência, 10 de Setembro de 2018 

 

Rosita Maria Hahn 

Secretária Municipal de Educação 


