Conforme dados enviados pela Diretoria de Informações Gerenciais/DIGE desta
Secretaria, para o município de Mutum, no cargo de PEB Educação Física são 13
cargos efetivados e 04 designados em cargo vago, conforme registros do SISAP Folha: Dezembro de 2015.
Ainda segundo a DIGE o quantitativo de cargos é independente da quantidade de
aulas e o quantitativo de cargos informados retrata a situação atual da escola,
podendo sofrer alterações de acordo com o comporta, considerando as diretrizes da
Resolução e a efetivação das matrículas.
Esclarecemos que o edital que rege o certame realizado em 2011 previu, de forma
expressa, a disponibilização de 7 (sete) vagas, sendo 1 (uma) para pessoas com
necessidades especiais, para o cargo de PEB Educação Física, no município
Diamantina / SRE de Manhuaçu. Vagas para as quais, houve nomeação de 7 (sete)
candidatos conforme publicação no Diário Oficial dos dias 10/08/2013, 05/112014 e
29/08/2015.
Os candidatos aprovados além desse limite são considerados excedentes, devendo os
mesmos acompanhar a publicação de novas nomeações, no Diário Oficial, disponível
no sitio eletrônico www.iof.mg.gov.br e no site da SEPLAG, disponível
em www.planejamento.mg.gov.br/concursos-e-estagios,
uma
vez
que
estas
nomeações poderão ocorrer de acordo com a conveniência administrativa e dentro do
prazo de validade do citado Edital que foi prorrogado por mais 02 (dois) anos:
15/11/2016 para todos os cargos com exceção de PEB – Anos Iniciais que vigorará
até 30/01/2017.
Cabe ressaltar que o Governo do Estado de Minas Gerais assumiu compromisso
público de prosseguir com as nomeações de candidatos aprovados no citado Edital,
observando a conveniência da Administração Pública e a existência de cargos vagos
para provimento.
De acordo com o compromisso público firmado ocorreram nomeações mensais do dia
01/04/2015 ao dia 12/12/2015 e, em conformidade com o compromisso estabelecido
foram publicadas nomeações de professores e de cargos técnico administrativo,
totalizando 15.043 nomeações.

