
LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

1. TIPO DE ADMISSÃO / INGRESSO E ACESSO 

MINAS GERAIS   

 INGRESSO 

1-Concurso público 

de provas e títulos    

2-Designação 

(contrato temporá-

rio)  

3- Efetivação sem 

concurso público 

( de 2007 a 2015)                                                                                                                                                       

 • Lei 7109 de 13 de outubro de1977-Estatuto do Magistério Público do Estado de Minas Gerais;          

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?

ipo=LEI&num=7109&comp=&ano=1977&texto=original  

Lei n. 15.293 de 05/08/ 2004,  (Institui as Carreiras da Educação básica).    

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?

tipo=LEI&num=15293&comp=&ano=2004&texto=original#texto 

• Lei Complementar 100, de 05 de novembro de 2007(Efetivação sem concurso público).       

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=LCP&num=100&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto                                                                                                        

Lei n.18185 de 4/06/2009    (Contratação tempo determinado).        

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=LEI&num=18185&comp=&ano=2009&aba=js_textoAtualizado#texto 

• Decreto n.  45.155 de 21 08 2009  (regulamenta  a contração temporária).    

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=DEC&num=45155&comp=&ano=2009 

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 1-Estatutário 

(efetivo)     

2- Designação ( con-

trato temporário).  

3- Efetivação sem 

concurso público                                                

 • Lei 7109 de 13/10/ 1977-Estatuto do Magistério Público do Estado de Minas Gerais;          

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?

tipo=LEI&num=7109&comp=&ano=1977&texto=original                        

Lei nº 15.293  de 05/08/ de  2004,     

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?

tipo=LEI&num=15293&comp=&ano=2004&texto=original#texto                                                                                                    

• Lei n. 18185, de 4/06/ de  2009. (Contratação temporária)        

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=LEI&num=18185&comp=&ano=2009&aba=js_textoAtualizado#texto 

 Decreto n. 45.155, de 21/08/  2009.  (contratação temporária).    

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=DEC&num=45155&comp=&ano=2009.                                   

Lei Complementar 100, de 05/11/2007(Efetivação) 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=LCP&num=100&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto    



LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 FORMAS DE CONTRATAÇÃO 

 1-Professor Efetivo-   concur-

so público de provas e títu-

los.Representa em 2015  1/3 

dos professores da rede esta-

dual.    2-  Designados - sele-

cionados por processo seleti-

vo simplificado. Contrato por 

dois anos. .Representam em 

2015,   2/3 dos professores da 

rede estadual.  Efetivação 

sem concurso público ( de 

2007 a 2015). Os professores 

efetivados foram demitidos 

em 2014) .  

Lei n. 15.293 de 05/08/  2004 (Plano de carreira). 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?

tipo=LEI&num=15293&comp=&ano=2004&texto=original#texto 

Lei n. 18185, 4/06/ 2009, (Contratação temporária                   

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?
tipo=LEI&num=18185&comp=&ano=2009&aba=js_textoAtualizado#texto                                            

Decreto n. 45.155, 21/ 08/ 2009. Contração temporária).    

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?
tipo=DEC&num=45155&comp=&ano=2009                                 Lei n.18.975de 29/6/2010 )
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?
tipo=Lei&num=18975&comp=&ano=2010&texto=originalRegulamento do processo seletivo 
simplificado  01/2015 de 22/10/2015.http://pss.educacao.mg.gov.br/arquivos/

Regulamento.pdf                                   

  Lei Complementar 100, de05/11/2007(Efetivação) 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=LCP&num=100&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto    

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS 

 

 

 • Lei 15293/2004-(Plano de carreira). 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-

nova-min.html?

tipo=LEI&num=15293&comp=&ano=2004&texto=original#texto.   

Lei 181854/06/2009.   (Contratação temporária)       

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/

completa.html?

tIPO-

o=LEI&num=18185&comp=&ano=2009&aba=js_textoAtualizado#tex

to 

Professor de Educação Básica. .      

LOCALIZADOR  DESCRIÇÃO  

 FORMAS DE ACESSO 

 Lei n. 15.293 de 05/08/  2004 (Plano de carreira). 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-

min.html?tipo=LEI&num=15293&comp=&ano=2004&texto=original#texto 

Lei n. 18185, 4/06/ 2009, (Contratação temporária                   

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=LEI&num=18185&comp=&ano=2009&aba=js_textoAtualizado#texto                                            

Decreto n. 45.155, 21/ 08/ 2009. Contração temporária).    

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=DEC&num=45155&comp=&ano=2009                                    Lei 

n.18.975de 29/6/2010 )http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/

completa-nova-min.html?

tipo=Lei&num=18975&comp=&ano=2010&texto=original 

Regulamento do processo seletivo simplificado  01/2015 de 22/10/2015. 

http://pss.educacao.mg.gov.br/arquivos/Regulamento.pdf                                    

Lei Complementar 100, de05/11/2007(Efetivação) 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?

tipo=LCP&num=100&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto    

1-Professor Efetivo-   concurso 

-público de provas e títu-

los.Representam em 2016  1/3 

dos professores da rede esta-

dual.    

 2- Professor  Designadção  - 

selecionados por processo 

seletivo simplificado. Contrato 

por dois anos. .Representam 

em 2016 2/3 dos professores 

da rede estadual;       

Efetivação sem concurso pú-

blico ( de 2007 a 2015). Os 

professores efetivados foram 

demitidos em 2014) .  


