
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 368 de 29 de janeiro de 2003 

SECRETÁRIA: VANESSA GUIMARÃES PINTO

Altera  normas  para  designação  para  exercício  da  função  pública  de  professor  de  
Educação Religiosa e Educação Física.

A Secretária de Estado da Educação, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no 
artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 128 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro 
de 1977,

RESOLVE:

Art.  1º -  A  Educação  Religiosa  será  ministrada  nas  escolas  estaduais  somente  no  ensino 
fundamental.

Art.  2º -  A designação de candidatos à função pública de professor  de Educação Religiosa e 
Educação Física será formalizada como:

I – Professor Auxiliar, Nível 1, Grau A – PA1, para atuação no ensino fundamental  
– 1ª à 4ª série ou ciclos correspondentes.

II – Professor Auxiliar, Nível 3, Grau A – PA3, para atuação no ensino fundamental 
– 5ª à 8ª série.

[...]

§ 2º - Na falta de professor habilitado, o professor autorizado a lecionar poderá ser designado para  
ministrar Educação Religiosa no Ensino Fundamental – 1ª à 8ª série ou ciclos correspondentes e 
Educação Física – 5ª à 8ª série e Ensino Médio.

Art. 3º - Os candidatos à função de professor de Educação Religiosa serão classificados conforme 
critérios previstos no Anexo I desta Resolução.

[...]

Art.  5º -  Observados os critérios previstos nos Anexos I  e II  desta Resolução, a SRE poderá 
proceder a designação para a função pública de professor de Educação Religiosa - 5ª a 8ª série , e  
de  Educação  Física  -  5ª  a  8ª  série  e  Ensino  Médio,  conforme  as  listas  de  classificação  já  
organizadas.

[...]

Art. 7º - Aplicam-se aos designados para a função pública de professor de Educação Religiosa e 
Educação Física as demais disposições da Resolução SEE nº 350, de 19 de novembro de 2002.

[...]



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

VANESSA GUIMARÃES PINTO

Secretária de Estado da Educação

Anexo I

Art. 3º da Resolução n.º 368, de 29 de janeiro de 2003

Critérios para classificação para a função de professor de Educação Religiosa.

Conforme  o  disposto  no  artigo  da  Resolução  n.º  ,  os  candidatos  à  função  de  professor  de 
Educação  Religiosa,  exceto  os  que  se  enquadram  nos  critérios  I  e  II  deste  anexo,  devem 
apresentar, obrigatoriamente, no ato da designação o comprovante de credenciamento expedido 
pelo  CONER/MG ou por  autoridade religiosa que o represente regionalmente junto a CRER e 
serão classificados de acordo com os seguintes critérios de prioridade e desempate.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO:

A - Habilitados

Prioridades

Ensino Fundamental

5ª a 8ª séries

PA3

1ª a 4ª séries

PA1
Comprovação de:

I. Conclusão de curso superior com habilitação em Ciência 
da Religião ou Pedagogia com ênfase em Ensino 
Religioso.

1º 1º

  Conclusão de curso de licenciatura plena, acrescido de 
especialização lato sensu em Ensino Religioso. 2º 2º

  Conclusão de curso de licenciatura plena em qualquer 
conteúdo. 3º 3º

  Conclusão de curso Normal Superior ou Pedagogia – 
Magistério das Matérias Pedagógicas, desde que conste do 
histórico escolar a conclusão da Metodologia e Prática do 
Ensino de 1º Grau.

- 3º

  Conclusão de curso superior de licenciatura curta em 
qualquer conteúdo. 4º 4º

  Registro "D" ou "S" em qualquer conteúdo. 5º 5º

  Conclusão de Estudos Adicionais em qualquer conteúdo. - 6º

  Conclusão de curso Normal de nível médio. - 7º



CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA CANDIDATOS ENQUADRADOS NA MESMA 
PRIORIDADE:

 

1º - Maior carga horária de participação em curso sistemático de Metodologia e Filosofia do Ensino 
Religioso aprovado pela COMCER/CRER ou pelo CONER/MG, exclusivamente para os candidatos 
que se enquadram nos critérios III a X deste anexo.

2º - Maior tempo de serviço público como designado em escola estadual na função de professor de 
Educação Religiosa, até 30 de setembro de 2002.

3º - Idade maior.


