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Processo Seletivo Simplificado oferta 50 vagas, em caráter temporário, para compor Grupo
de Trabalho da Aposentadoria. Inscrições devem ser feitas entre os dias 24 e 25 de setembro
O Governo de Minas Gerais vai intensificar as ações voltadas à redução do passivo de pedidos de
aposentadoria dos profissionais da Educação. Publicado na edição desta quarta-feira (23) do Diário
Oficial de Minas Gerais, o regulamento do Processo Seletivo Simplificado SEE/Seplag nº 01/2015 que
oferta 50 vagas para a contratação de profissionais, em caráter temporário, para atuarem no Grupo
de Trabalho da Aposentadoria, coordenado pela Secretaria de Estado de Educação e pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão.
Entre os membros que atuam no Grupo de Trabalho hoje, cerca de 50 profissionais terão seus
contratos encerrados no próximo ano. De acordo com o subsecretário de Gestão de Recursos
Humanos da SEE, Antonio David de Sousa Júnior, o processo seletivo visa recompor o quadro e
otimizar os processos de pedidos de aposentadorias. “Parte dos profissionais que já atuam nesse
grupo terão seus contratos vencidos no próximo ano. Por isso, estamos realizando outro Processo
Seletivo com intuito de selecionar essas novas pessoas e capacitá-las. Com essa medida, queremos
reduzir o passivo, resolver as pendências e não permitir que se crie outro passivo”, explica. O atual
governo recebeu da última gestão um passivo de mais de 26 mil servidores com afastamento
preliminar para aposentadoria, mas que não haviam se aposentado.
Os profissionais selecionados passarão por uma capacitação e iniciarão as atividades a partir do
próximo ano. “A partir de 28 de setembro, nós teremos uma demanda adicional, que será a dos
servidores ex-efetivados que adquiriram condições de aposentadorias a partir do dia 01 de abril de
2014. Esses profissionais fazem jus à aposentadoria pela Previdência do Estado e também terão seus
pedidos analisado pelo grupo”, conta o subsecretário de gestão de Recursos Humanos.
Em maio deste ano, o Governo de Minas Gerais firmou um Acordo Histórico com os profissionais da
Educação. O documento que se transformou na Lei 21.710/2015 tem entre os compromissos firmados
a publicação de 1.200 aposentadorias por mês. Este ano, já foram publicadas 9.594 aposentadorias.
Regulamento

De acordo com regulamento, os interessados poderão se inscrever das 09 horas do dia 24 de
setembro às 23h59min do dia 25 de setembro, no site:
http://pss.educacao.mg.gov.br/index.php . Os candidatos deverão preencher seus dados
curriculares em ficha padrão disponível no site.
O processo seletivo será composto de duas etapas. A primeira delas será a de comprovação dos
requisitos exigidos para a contratação, análise de currículo e experiência profissional. Na segunda
etapa, serão realizadas entrevistas, em que os candidatos serão observados em aspectos como:
conhecimento e domínio do conteúdo da área de atuação e capacidade de trabalho em equipe.
Os selecionados terão contratos com vigência de dois anos, podendo ser prorrogados por mais um
ano.

Para mais informações acesse o regulamento.

Confira abaixo o cronograma do Processo Seletivo Simplificado SEE/Seplag nº 01/2015.
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