
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
 
RESULTADO DA ETAPA COMPETITIVA DO CHAMAMENTO PÚBLICO SMDE Nº 001/2019 
 

Divulga Resultado da Etapa Competitiva do Chamamento Público SMDE nº 001/2019 
 
Processo nº 01.071.537/19-64 
 
Objeto: Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organização da 
Sociedade Civil – O.S.C., regularmente constituída, com sede ou instalações no Município de 
Belo Horizonte, que tenha interesse em executar ações de qualificação social e profissional de 
cidadãos encaminhados pelos postos do SINE, no âmbito do Programa Municipal de 
Qualificação, Emprego e Renda – PMQER da Subsecretaria de Trabalho e Emprego - SUTE. 
 

A Comissão Especial de Seleção, instituída pela Portaria SMDE nº 008/2019, no uso 
de suas atribuições, após análise da documentação apresentada pelas organizações 
interessadas ao certame, vem comunicar o resultado da etapa competitiva do processo de 
seleção do Edital de Chamamento Público SMDE 001/2019: 
 

• Instituto Cultural Boa Esperança - 74 pontos 
HABILITADA 

• Associação de Pais e Amigos do Centro de Reabilitação - 0 pontos 
INABILITADA nos termos do subitem 11.2.1 do Edital 

• Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 29 pontos  
INABILITADA nos termos do subitem 11.2.1 do Edital 

 
O inteiro teor da decisão da Comissão Especial de Seleção ficará disponível na 

Subsecretaria de Trabalho e Emprego no endereço Avenida Augusto de Lima, nº 30 - 18º 
andar, de segunda a sexta-feira no horário de 09 às 16 horas para vistas do representante 
legal da Organização da Sociedade Civil ou de procurador regular e formalmente constituído, 
até último dia útil do prazo para interposição do recurso administrativo. 

 
Conforme previsto na cláusula 6.6 do Edital de Chamamento Público SMDE 001/2019, 

os recursos a serem interpostos em face do resultado preliminar da etapa competitiva do 
processo de seleção, deverão ser protocolados até o dia 27/09/2019, exclusivamente na 
Subsecretaria de Trabalho e Emprego no endereço Avenida Augusto de Lima, nº 30 - 18º 
andar, de segunda a sexta-feira no horário de 09:00 às 16:00, aos cuidados da Comissão 
Especial de Seleção do chamamento Público SMDE 001/2019. 
 
Belo Horizonte, 18 de setembro de 2019 
 
Comissão Especial de Seleção 
 

Bruno Martuchele de Sales 

Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Econômico 

 


