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Quinta-feira, 1 de Março de 2018 Ano XXIV - Edição N.: 5483

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

SELEÇÃO SUGESP Nº 003/2017
PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO

CONVOCAÇÃO

A Gerente de Gestão de Ingresso e da Vida Funcional convoca os candidatos abaixo relacionados a comparecerem à Gerência de
Controle de Pessoal - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Av. Getúlio Vargas, 1245, 6º andar - Centro, nos dias 02 e
05/03/2018, no período das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, para, nos termos do subitem 11.1 do Edital de Seleção SUGESP Nº
003/2017, apresentarem a documentação exigida para contratação imediata.

FUNÇÃO: COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
Classificação Nome
6º lugar Marcelo Fernandes De Souza

FUNÇÃO: MONITOR
Classificação Nome
20º lugar Eduardo Bernardes Fontes

Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço indicado, munidos dos seguintes documentos:

- original e fotocópia da carteira de identidade ou de documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;
- original e fotocópia do CPF ou do Comprovante de Inscrição, impresso a partir do endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou emitido pela entidade
conveniada, no ato da inscrição, desde que acompanhado de documento de identificação do inscrito;
- 1 (uma) fotografia coloridas 3x4 recente;
- original e fotocópia do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de
quitação com a Justiça Eleitoral, disponível no endereço eletrônico www.tse.gov.br;
- original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do sexo masculino;
- original e fotocópia de certidão de casamento ou escritura pública de união estável, se for o caso;
- original e fotocópia do PIS ou PASEP ou documento equivalente, caso seja cadastrado;
- original e fotocópia do comprovante de contribuição sindical, quando pago do ano corrente, se for o caso;
- original e fotocópia do comprovante de residência atualizado (água, energia ou telefone);
- original e fotocópia do documento comprobatório da habilitação exigida para a função;
- Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho habilitado, atestando a aptidão física e mental do candidato para o exercício
das atribuições da função para o qual concorreu e se classificou, onde deverá constar o nome da PBH bem como a função para qual foi
convocado;
- Certidão Negativa de Débito com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2018

Cínthia Soares Gonçalves
Gerente de Gestão de Ingresso e da Vida Funcional
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