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SELEÇÃO SMASAC Nº 01/2018 
 

Seleção Interna para provimento de cargos em comissão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania 

 

O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania - SMASAC, estabelecida nesta Capital, na Rua Tupis, nº 149 – Centro, por meio da Comissão Organizadora 
instituída pela Portaria SMARH n.º 007/2017, com fundamento na Lei Municipal nº 9.235/2006, no Decreto Municipal nº 
11.986/2005, demais normas pertinentes e as condições estabelecidas neste Edital, torna público que está aberta a presente 
Seleção SMASAC n.º 01/2018, nos termos e condições seguintes:  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A seleção interna será realizada pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP, em todas as suas etapas, visando 
ao provimento das vagas dispostas no QUADRO I, durante seu prazo de validade, de acordo com a necessidade e a 
conveniência do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte. 
 
1.1.1. A Comissão Organizadora da Seleção Interna, instituída pela Portaria SMARH n.º 007/2017, publicada no Diário 
Oficial do Município – DOM de 27/04/2017 acompanhará toda a execução do certame. 
 
1.2. A seleção interna constará de 03 (três) etapas: 
 

ETAPA DESCRIÇÃO CRITÉRIO 
1ª Prova Objetiva de Múltipla Escolha  Eliminatória e Classificatória  
2ª Prova Discursiva  Eliminatória e Classificatória  

3ª 
Análise de Títulos  Classificatória 
Entrevista Individual Classificatória 

 
1.3. O nome do cargo, o pré-requisito, a jornada de trabalho semanal, a remuneração mensal e o número de vagas são os 
dispostos no QUADRO I: 

 
 

QUADRO I – INFORMAÇÕES GERAIS DO CARGO 

Cargo Pré-Requisito 
Jornada de 

Trabalho Semanal 
Remuneração mensal 

Número de 
Vagas 

Coordenador 
de Centro de 
Referência de 

Assistência 
Social (CRAS) 

Ser servidor público, ocupante de 
cargo efetivo de Analistas de 
Políticas Públicas, lotado na 
Subsecretaria de Assistência 
Social (SUASS) ou lotado no 

Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), 

exceto o caso previsto no 
subitem1.4. 

 

40h 

  Piso de remuneração do cargo de 
provimento efetivo 

+ 
Gratificação por exercício da função 
de coordenador, conforme previsto 

na Lei Municipal nº 9.235/2006 
 

34 

Coordenador 
de Centro de 
Referência 

Especializado 
de Assistência 

Social (CREAS) 

Piso de remuneração do cargo de 
provimento efetivo 

+ 
Gratificação por exercício da função 
de coordenador, conforme previsto 

na Lei Municipal nº 9.235/2006 
 
 

09 

 
1.4. Os servidores constantes no resultado final da Seleção de Movimentação 2017, cuja movimentação tenha sido aprovada 
para outro órgão que não seja a Subsecretaria de Assistência Social, estão impossibilitados de participar desta seleção. 
 
1.5. As Referências Bibliográficas para as provas estão dispostas no ANEXO I. 
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1.6. Os servidores aprovados na seleção interna regida por este Edital cumprirão jornada de trabalho estabelecida no 
QUADRO I e terão sua relação de trabalho regida pela Lei Municipal n.º 7.169, de 30 de agosto de 1996 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais do Quadro Geral de Pessoal do Município de Belo Horizonte, vinculado à Administração 
Direta. 
 
1.7. O servidor poderá obter o Edital regulador da seleção interna e seus respectivos Anexos no Diário Oficial do Município 
- DOM e nos endereços eletrônicos www.ibgpconcursos.com.br e www.pbh.gov.br no link Portal de Serviços 
(http://portaldeservicos.pbh.gov.br), e consultá-lo na Central de Atendimento, situada no endereço: Avenida Augusto de 
Lima, n.º 30, 1º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, no horário de 08h00 às 17h00 (exceto sábados, domingos, pontos 
facultativos decretados e feriados). 
 
2. DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
2.1. Coordenador de CRAS e Coordenador de CREAS (conforme Lei Municipal nº 9.235/06): realizar a gestão das  
ações desenvolvidas no respectivo Equipamento Municipal de Apoio à Família e à Cidadania, zelando pela qualidade dos 
serviços ali prestados à comunidade; gerenciar o equipamento, responsabilizando-se por sua administração e organização 
interna, de forma a garantir o seu funcionamento; manter atualizado o sistema de informações administrativas sobre os 
dados de disponibilidade de oferta de serviços, atendimentos, usuários e serviços executados no equipamento; gerenciar o 
pessoal, os bens e os serviços vinculados ao respectivo equipamento; promover a coleta, a sistematização, a análise e o 
relatório periódico das informações sobre as demandas e os interesses da população, encaminhando sua consolidação à 
respectiva Gerência Regional de Assistência Social; planejar e coordenar os processos de implantação, execução, 
monitoramento, registro e avaliação das ações desenvolvidas no equipamento municipal sob sua coordenação; articular e 
fortalecer as ações intersetoriais junto aos demais gestores dos serviços públicos oferecidos no equipamento e na área de 
abrangência; propor, implementar e coordenar estudos, pesquisas e consultoria de desenvolvimento de metodologias que 
visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; acompanhar, monitorar e avaliar as ações desenvolvidas 
junto aos usuários, mediante os instrumentos e indicadores construídos para esta finalidade; encaminhar a programação do 
equipamento à Diretoria Regional de Assistência Social - DRAS para a devida consolidação; promover reuniões de trabalho 
objetivando a integração e a articulação entre o equipamento e a população; gerenciar serviços de Proteção Social Básica de 
abrangência territorial local; articular e coordenar as comissões locais e os fóruns de políticas públicas no âmbito do 
respectivo equipamento; fomentar e participar de ações integradas entre a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 
junto aos usuários do território de abrangência; participar da execução do Plano de Ação Local; elaborar e enviar à DRAS 
relatórios periódicos das atividades do equipamento sob sua coordenação, conforme modelo estabelecido e realizar outras 
atividades no âmbito da competência do equipamento sob sua coordenação e demais atribuições previstas nas leis e 
normativas que regulamentam a Política Nacional e Municipal de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência 
Social-SUAS/BH. 
 
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 
3.1. O servidor habilitado, quando nomeado na seleção interna de que trata este Edital será investido no cargo, se atendidas 
às seguintes exigências na data da posse: 
a) ter sido aprovado e habilitado na seleção, na forma estabelecida neste Edital; 
b) possuir o pré-requisito exigido para o cargo estabelecido, conforme QUADRO I; 
c) apresentar os seguintes documentos, à época da posse:  
- CPF e Identidade: o servidor deverá apresentar documento original para conferência; 
- Manifestação favorável do Município de Belo Horizonte mediante apuração dos fatos declarados pelo servidor no 
“Boletim de Funções e Atividades - BFA”, se for o caso; e 
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio ou cópia da última declaração de Imposto de Renda de Pessoa 
Física - IRPF, com o respectivo recibo emitido pela Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
- Formulário “Síntese do Processo”. 

 
3.2. Os requisitos descritos no subitem 3.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação do 
atendimento deverá ser feita na posse por meio de documento original. 
 
3.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital impedirá a posse do 
servidor. 
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3.4. Após a nomeação, o servidor deverá comparecer no dia, horário e local indicados pelo Setor de Ingresso/Posse, nos 
termos da Convocação para Posse, para iniciar os procedimentos de ingresso, munido dos formulários e documentos 
indicados no Portal de Informações e Serviços da PBH (http://portaldeservicos.pbh.gov.br) /Destaques/Posse – Cargo 
Comissionado com BM. 
 
3.4.1. Para ser empossado, o servidor nomeado deverá realizar todos os procedimentos exigidos, em tempo hábil, a fim de 
viabilizar sua posse dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação da 
nomeação, conforme estabelecido no art. 20 da Lei Municipal n.º 7.169/96.  
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. Disposições Gerais sobre as inscrições: 
 
4.1.1. A inscrição nesta seleção interna implicará o conhecimento e a aceitação, por parte do servidor, das condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
4.1.2. O servidor deverá orientar-se no sentido de somente efetuar a inscrição após tomar conhecimento do disposto neste 
Edital e seus anexos, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 
 
4.1.3. As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição são de inteira responsabilidade do servidor, 
eximindo-se a PBH e o IBGP de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informação incorreta, endereço inexato ou 
incompleto, fornecidos pelo servidor, sendo assegurado o direito de recurso previsto no item 10 deste Edital. 
 
4.1.4. Declarações falsas ou inexatas constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição determinarão o cancelamento da 
inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 
sendo assegurado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
4.1.5. No ato da inscrição não se exigirá do servidor cópia de nenhum documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
a veracidade dos dados informados no Formulário Eletrônico de Inscrição, sob as penas da lei. 
 
4.1.6. A inscrição efetuada pelo servidor é pessoal e intransferível. 
 
4.1.7. Não serão deferidas as solicitações de inscrição que não atenderem ao estabelecido neste Edital. 
 
4.1.8. O servidor deverá efetuar uma única inscrição, para apenas um cargo, na seleção interna de que trata este Edital. 
 
4.1.9. O servidor que efetuar mais de uma inscrição terá somente a última inscrição validada, sendo as demais canceladas. 
 
4.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 
 
4.2.1. As inscrições para esta seleção interna serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do IBGP 
www.ibgpconcursos.com.br, correspondente às inscrições da Seleção SMASAC Nº 01/2018, no período da 08h00min do 
dia 05/03/2018 às 23h59min do dia 12/03/2018, considerando como horário oficial o de Brasília/DF. 
 
4.2.2. Para inscrever-se nesta seleção interna, o servidor deverá efetuar sua inscrição, no período estipulado no subitem 
4.2.1, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
a) ler atentamente este Edital e o Formulário Eletrônico de Inscrição;  
b) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela Internet, providenciando a impressão do 
comprovante de Inscrição Finalizada. 
 
4.2.3. O IBGP e a PBH não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por 
inscrições não recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, 
problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos servidores, bem como por outros fatores alheios que 
impossibilitem a transferência dos dados. 
 
4.2.4. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os campos do Formulário 
Eletrônico de Inscrição pelo servidor. 
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4.2.5. O descumprimento das instruções para a inscrição pela internet implicará na não efetivação da inscrição, assegurado o 
direito de recurso previsto no item 10 deste Edital. 
 
4.2.6. A listagem preliminar dos servidores que tiverem a inscrição deferida será publicada no DOM, no endereço eletrônico 
www.pbh.gov.br/dom, além de disponibilizada no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br para consulta, 
na data provável de 21/03/2018.  
 
4.2.6.1. A listagem oficial dos servidores que tiverem a inscrição deferida será publicada no DOM, no endereço eletrônico 
www.pbh.gov.br/dom, além de disponibilizada no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br para consulta, 
após o prazo recursal. 
 
4.2.6.2. Em caso de inscrição indeferida, o servidor deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor – 
SAC do IBGP, pelo telefone (31) 3213-5526 das 09h00 às 18h00, exceto sábados, domingos e feriados, para verificar o 
ocorrido ou pelo e-mail contato@ibgp.org.br. 
 
4.2.7. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do servidor, no número do documento de identidade, data de 
nascimento, sexo, CPF e BM utilizados na inscrição, deverão, obrigatoriamente, serem atualizados pelo servidor no dia de 
realização das provas com o fiscal de sala em formulário específico. 
 
4.2.7.1. O servidor que não fizer ou solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do subitem 4.2.7 deste Edital 
deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
 
4.2.8. O servidor que não tiver acesso à internet para realizar sua inscrição, poderá utilizar, nos dias úteis, computadores 
disponibilizados pelos Centros de Inclusão Digital da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
 
4.2.8.1 Os endereços dos Centros de Inclusão Digital podem ser consultados no link: http://portaldeservicos.pbh.gov.br 
(Concursos) ou ainda por meio da Central de Atendimento Telefônico, pelo telefone 156, para a cidade de Belo 
Horizonte/MG ou pelo telefone (31) 3429-8750, para as demais localidades.  
 
5. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE 
PROVAS 
 
5.1. Das lactantes: 
5.1.1. Fica assegurado às lactantes o direito de participarem da seleção interna, nos critérios e condições estabelecidos pelos 
artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Federal n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 1º 
e 2º da Lei Federal n.º 10.048/2000. 
 
5.1.2. A servidora que seja mãe lactante deverá encaminhar e-mail para contato@ibgp.org.br especificando e solicitando 
esta condição até o dia 12/03/2018, para a adoção das providências necessárias. 
 
5.1.2.1. A servidora lactante que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no subitem 5.1.2 deste Edital, seja qual 
for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de 
realização das provas. 
 
5.1.3. Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala em que estarão sendo 
realizadas as provas, para atendimento à criança, em sala especial a ser reservada pela Coordenação, acompanhada por um 
fiscal do IBGP. 
 
5.1.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da servidora.  
 
5.1.5. Para a amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação da Seleção 
Interna. 
 
5.1.6. A criança deverá estar acompanhada de pessoa maior de 18 (dezoito) anos responsável por sua guarda (familiar ou 
terceiro indicado pela servidora). A permanência temporária do acompanhante, em local apropriado, será autorizada pela 
Coordenação desta seleção. 
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5.1.7. A servidora, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma fiscal do IBGP, que garantirá que sua 
conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. O adulto a que se refere o subitem 5.1.6 não poderá 
acompanhar a amamentação. 
 
5.1.7.1. Em nenhuma hipótese, a criança poderá permanecer dentro da sala de aplicação de provas ou sozinha em outro 
ambiente. 
 
5.1.8. A servidora lactante que não levar acompanhante, não realizará as provas. 
 
5.1.9. O IBGP não disponibilizará acompanhante para os cuidados da criança enquanto a mãe realiza a prova.  
 
5.2. Das outras condições: 
5.2.1. O servidor que necessitar de atendimento especial para a realização das provas (ledor, braile, prova ampliada, auxílio 
para transcrição, tempo adicional, intérprete de libras ou local de fácil acesso) deverá indicar, no Requerimento Eletrônico 
de Inscrição disponibilizado no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, durante o prazo das inscrições, os 
recursos especiais necessários a tal atendimento. 
 
5.2.2. O servidor que, por qualquer razão, necessite de atendimento especial para a realização das provas, deverá 
encaminhar, até o dia 12/03/2018, o Formulário Modelo de Atestado Médico para Atendimento Especial (ANEXO II) 
devidamente preenchido e assinado, em envelope pardo fechado, contendo na parte externa “Atendimento Especial – 
Seleção SMASAC nº 01/2018”, além do n.º de inscrição, nome e cargo pleiteado, das seguintes formas: 
a) pessoalmente pelo servidor ou por terceiro no endereço: Avenida do Contorno, n.º 1298, sala 08 – Bairro Floresta - Belo 
Horizonte, MG, no horário das 09h00 às 18h00 (exceto sábados, domingos e feriados); ou 
b) via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios com custo por 
conta do servidor, endereçado ao IBGP: Avenida do Contorno, n.º 1298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo Horizonte, MG – 
Caixa Postal: 7380 – CEP: 30.110-005, com data de postagem conforme o prazo estabelecido no subitem 5.2.2. 
 
5.2.3. Após o prazo de inscrição o servidor que passe a necessitar de atendimento especial, deverá entrar em contato com o 
IBGP, com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis da realização das Provas pelo telefone (31) 3213-5526 das 09h00 às 
18h00, exceto sábados, domingos e feriados. 

 
5.2.4. O servidor que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem 5.2.1 deverá enviar laudo médico 
(original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 (doze) meses, que justifique o atendimento especial 
solicitado. 
 
5.2.4.1. O fornecimento do laudo médico, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do servidor.  
 
5.2.4.2. O laudo médico valerá somente para esta seleção interna e não será devolvido, assim como não serão fornecidas 
cópias dessa documentação. 
 
5.3. Os servidores que não atenderem aos dispositivos mencionados no item 5 deste Edital, não terão a prova e/ou 
atendimento especial concedidos. 
 
5.4. O resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial será publicado no DOM, no endereço eletrônico 
www.pbh.gov.br/dom e disponibilizado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, para consulta, na data provável 
de 21/03/2018. 
 
5.5. Caberá recurso quanto ao indeferimento do pedido de atendimento especial, conforme previsto no item 10 deste Edital. 
 
5.6. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DA PROVA DISCURSIVA 
 
6.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha e a Prova Discursiva serão aplicadas na cidade de Belo Horizonte/MG, na data 
provável de 05/04/2018. Havendo necessidade de alteração o servidor inscrito será comunicado. 
 
6.2. A duração das Provas será de 04 (quatro) horas, sendo responsabilidade do servidor observar o horário estabelecido. 
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6.2.1 O tempo de duração das provas abrange a assinatura das Folhas de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno 
de Questões para as Folha de Respostas. 
 
6.3. O comprovante definitivo de inscrição contendo o local, a sala e o horário de realização será disponibilizado no 
endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, a partir de 29/03/2018. 
 
6.3.1. Será publicado no DOM o ato de convocação e confirmação do dia de aplicação das provas. 
 
6.4. Os servidores deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do fechamento dos portões para 
realização das provas, munidos do original de documento de identidade oficial com foto, de caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, fabricada em material transparente e preferencialmente com o comprovante definitivo de inscrição. 
 
6.4.1. Será eliminado desta seleção interna, o servidor que se apresentar após o fechamento dos portões. 
 
6.4.2. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira expedida por 
Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CRESS, CRA, CRP, CREA, etc.), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira 
de Motorista com foto e Passaporte válido. A não apresentação de qualquer desses documentos, não dará direito ao servidor 
de fazer a prova. 
 
6.4.2.1. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com clareza, a identificação do 
servidor. 
 
6.4.2.2. Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
 
6.4.3. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de Ocorrência, Certidão de 
Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei Federal n.º 9.503/97, Carteira de 
Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda que 
autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 
 
6.4.4. O comprovante definitivo de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
 
6.4.5. Não será permitido ao servidor prestar provas fora da data estabelecida, do horário ou do espaço físico determinado 
pelo IBGP.  
 
6.5. Não será enviado, via Correios, o comprovante definitivo de inscrição. A data, o horário e o local da realização das 
Provas serão disponibilizados conforme o subitem 6.3. 
 
6.6. O servidor não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de 
justificativa de sua ausência. 
 
6.7. É de exclusiva responsabilidade do servidor, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de 
evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao servidor visitar o local de realização das provas com antecedência. 
 
6.8. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do servidor. 
 
6.9. O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do servidor e resultará em sua 
eliminação desta seleção interna. 
 
6.10. O servidor que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Listagem de inscrições deferidas, mas que 
apresente o respectivo comprovante de inscrição, efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá participar da seleção 
interna, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário específico de condicionalidade. 
 
6.10.1. A inclusão de que trata o subitem 6.10 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação quanto à 
regularidade da referida inscrição. 
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6.10.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do servidor será automaticamente cancelada, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, observados os princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 
 
6.11. O servidor deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu documento de 
identidade, vedada a aposição de rubrica. 
 
6.12. Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o servidor não poderá consultar ou manusear qualquer material 
de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova. 
 
6.13. Depois de identificado e instalado, o servidor somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, 
acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas. 
 
6.14. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, 
relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer uso ou portar, mesmo que 
desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipod, tablet, 
gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie 
de consulta ou comunicação entre os servidores ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como 
não será permitido anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de 
notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.  
 
6.14.1. Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos servidores, enquanto na sala de prova, deverão 
permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. 
 
6.14.2. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria, os mesmos deverão 
ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam 
qualquer som, o servidor será eliminado da seleção. 
 
6.14.3. O servidor que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no 
subitem 6.14, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que desligados, será automaticamente eliminado da seleção 
interna. 
 
6.14.4. É vedado o ingresso de servidor na sala de prova portando arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o 
respectivo porte. 
 
6.15. O IBGP recomenda que o servidor leve apenas o documento original de identidade e caneta azul ou preta, para a 
realização das provas, caso contrário, os demais pertences pessoais deverão ser deixados em local indicado pelos fiscais 
durante todo o período de permanência dos servidores no local da prova.  
 
6.15.1. O descumprimento do subitem anterior implicará na eliminação do servidor. 
 
6.16. Os servidores com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 
 
6.17. Será fornecido ao servidor o Caderno de Questões e as Folhas de Respostas que serão personalizadas com os dados do 
servidor, para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas. 
 
6.18. O servidor deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em especial seu nome, data de 
nascimento, número do documento de identidade e BM. 
 
6.19. Somente será permitida a transcrição das respostas nas Folhas de Respostas das Provas feitas com caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, que será o único documento válido para a correção, vedada qualquer colaboração ou participação de 
terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos servidores que necessitarem de prova e/ou atendimento 
especial para a realização das provas, conforme subitem 5.2. 
 
6.20. O servidor não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas da Prova, 
sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.  
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6.21. Não haverá substituição das Folhas de Respostas das Provas por erro do servidor. 
 
6.22. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 
 
6.23. Serão consideradas nulas as Folhas de Respostas das Provas que estiverem marcadas ou escritas, respectivamente, a 
lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, 
desenhos ou formas) produzido pelo servidor fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade. 
 
6.24. O preenchimento das Folhas de Respostas das provas será de inteira responsabilidade do servidor, que deverá proceder 
em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do Caderno de Questões. 
 
6.25. O servidor poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas. 
 
6.26. As instruções que constam no Caderno de Questões das Provas e na Folha de Respostas, bem como as orientações e 
instruções expedidas pelo IBGP durante a realização das provas complementam este Edital e deverão ser observadas e 
seguidas pelo servidor. 
 
6.27. Após identificação para entrada e acomodação na sala, será permitido ao servidor ausentar-se da sala exclusivamente 
nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária de necessidade extrema antes do início da prova, desde que 
acompanhado de um Fiscal. O servidor que, por qualquer motivo, não retornar à sala será automaticamente eliminado da 
seleção interna. 
 
6.28. Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste Edital. 
 
6.29. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes de prova, mediante 
termo formal, na presença de, no mínimo, 02 (dois) servidores convidados aleatoriamente nos locais de realização das 
provas. 
 
6.30. Somente será permitido ao servidor retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 02 (duas) 
horas de seu início, mediante a entrega obrigatória das suas Folhas de Respostas devidamente preenchido e assinado, ao 
fiscal de sala. 
 
6.30.1. O servidor que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido no 
subitem 6.30, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado da seleção interna. 
 
6.31. Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pelo 
IBGP, observado o previsto no subitem 5.1.6 deste Edital. 
 
6.32. Ao terminarem as Provas, os servidores deverão se retirar imediatamente do local, sendo possível a utilização dos 
banheiros na área de saída e não mais nos corredores ou andares da realização das provas. 
 
6.32.1. Os servidores poderão levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo, previsto no 
subitem 6.30. 
 
6.33. No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação. 
 
6.34. Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão publicados no DOM, no endereço eletrônico 
www.pbh.gov.br/dom e disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 10/04/2018.  
 
6.35. O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na mesma data 
da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal. 
 
6.36. O espelho da Folha de Respostas do servidor será divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na 
mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o prazo recursal. 
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6.37. Os 3 (três) últimos servidores deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a 
prova ou quando o tempo tenha se esgotado, e após o registro dos seus nomes na ata de aplicação de prova. 
 
6.38. Poderá ser eliminado o servidor que: 
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 6.4 deste Edital; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de permanência estabelecido 
no subitem 6.30 deste Edital; 
e) fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou 
visual;  
f) for surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol, quaisquer equipamentos eletrônicos mesmo que desligados 
como, calculadora, walkman, notebook, palm-top, ipod, tablet, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, pager entre outros, ou que deles fizer uso; 
g) não devolver a Folha de Respostas conforme o subitem 6.30 deste Edital; 
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos; 
i) ausentar-se da sala de provas, portando a Folha de Respostas; 
j) ausentar-se da sala de provas, portando o Caderno de Questões antes do período de sigilo; 
k) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões das Provas e na Folha de Respostas; 
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase da 
seleção interna; 
m) não permitir a coleta de sua assinatura; 
n) recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal e coleta de impressão digital (se for o caso); 
o) fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do local da prova, da prova e 
de seus participantes; 
p) desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, tentar prejudicar outro servidor; 
q) perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das provas; 
r) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; 
s) recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da Comissão Organizadora, da Banca Examinadora, da equipe de 
aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no local do certame; 
t) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões das Provas e na Folha de Respostas e demais 
orientações/instruções expedidas pelo IBGP. 
 
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROVAS 
 
7.1. Da Prova Objetiva de Múltipla Escolha: 
 
7.1.1. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída conforme o quadro 
a seguir: 

 
QUADRO II – PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
7.1.2. As referências bibliográficas referentes à Prova Objetiva de Múltipla Escolha são as constantes do ANEXO I deste 
Edital. 
 
7.1.3. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os servidores será corrigida por meio de leitura ótica. 
 
7.1.4. Estará eliminado desta seleção o servidor que não perfizer o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
distribuídos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 
 

Conteúdo Nº de Questões 
Pontuação 

máxima 
Mínimo para 

aprovação 

Leis, normativas e orientações técnicas que regulamentam a 
Política Nacional e Municipal de Assistência Social e o 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 
20 20 

60% (sessenta por 
cento) do total de 

pontos 
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7.2. Da Prova Discursiva: 
 
7.2.1. A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório, e será estruturada conforme o quadro a seguir: 

 
QUADRO III – PROVA DISCURSIVA 

Cargo Nº de Questões Temática da Questão 
Questão 1 Questão 2 

Coordenador CRAS 02 Proteção Social Básica Aspectos específicos 
referentes à atribuição do 

cargo 
Coordenador CREAS 02 Proteção Social Especial de 

Média Complexidade 
Aspectos específicos 

referentes à atribuição do 
cargo 

 
7.2.2. Somente serão corrigidas as provas discursivas do quantitativo de servidores aprovados na Etapa I, conforme indicado 
no QUADRO IV, respeitados os servidores empatados com o servidor com a menor nota, ficando os demais servidores 
reprovados e eliminados da seleção interna para todos os efeitos: 

 
 

QUADRO IV – QUANTITATIVO PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Cargo Quantitativo de servidores 

Coordenador do CRAS 75 (setenta e cinco) 

Coordenador do CREAS 20 (vinte) 

 
7.2.3. Será penalizado o servidor que não obedecer aos limites de números de linhas definido nas orientações dos Cadernos 
das Provas Discursivas de acordo com os seguintes critérios: 
a) desconto de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por linha aquém do mínimo estipulado; 
b) desconto de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por linha que exceda o máximo estipulado. 
 
7.2.4. A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos distribuídos conforme os critérios 
do quadro a seguir: 
 

QUADRO V – ESTRTUTURA DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

ASPECTOS AVALIADOS 
TOTAL DE 

PONTOS 
DESCONTOS POR 

ERROS 

ASPECTOS LINGUISTICOS E DE CONCORDÂNCIA 

Pontuação e ortografia (PO). 1,00 0,25 

Morfossintaxe (emprego dos pronomes, concordância verbal e 
nominal, oração e período, vozes do verbo) (M). 

1,00 0,25 

Coesão e Coerência (CC). 1,00 1,00 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Pertinência e Relevância dos Argumentos (PR) 2,00 1,00 

Compreensão/conhecimento do conteúdo proposto e 
propriedade da resposta à temática (CP). 

3,00 1,00 

Estruturação lógica e coerente das ideias (EL) 1,50 0,50 

Expressão Clara e Concisa (EC) 1,50 0,50 

Propriedade Vocabular (PV) 1,50 0,50 
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7.2.5. A Folha de Resposta para a Prova Discursiva não permitirá qualquer identificação do servidor, pela comissão de 
correção, na parte destinada à dissertação do tema proposto, garantindo assim o sigilo do servidor.  
 
7.2.6. Na Prova Discursiva o servidor somente poderá registrar seu nome, número de inscrição ou assinatura em 
lugar/campo especificamente indicado, sob pena de anulação da sua prova e consequente eliminação do servidor desta 
seleção. 
 
7.2.7. A Folha para rascunho, constante do caderno de prova, será de preenchimento facultativo e em nenhuma hipótese o 
rascunho elaborado pelo servidor será considerado na correção da prova. 
 
7.2.8. Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Prova Discursiva, devendo o servidor limitar-se a 
uma única Folha padrão recebida. 
 
7.2.9. A Prova Discursiva deverá ser manuscrita, em letra LEGÍVEL, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não 
sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de servidor a quem tenha sido deferido 
atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o servidor será acompanhado por fiscal do IBGP 
devidamente treinado, para o qual deverá ditar os textos, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de pontuação. 
 
7.2.10. Não será permitido o uso de corretivo de texto. 
 
7.2.11. A Prova Discursiva terá cunho classificatório e eliminatório, sendo eliminados da seleção interna os servidores que 
obtiverem nota inferior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos atribuídos.  
 
7.2.12. Será atribuída nota zero à Prova Discursiva:  
a) no caso de não haver texto; 
b) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  
c) que fuja da tipologia, tema e proposta da Prova Discursiva;  
d) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, 
palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português;  
e) que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta;  
f) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;  
g) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do servidor. 
 
7.2.13. O espelho da Folha da Prova Discursiva do servidor será divulgado no endereço eletrônico do IBGP, na mesma data 
da divulgação das notas, e apenas durante o prazo recursal, não sendo permitido ao servidor levar o rascunho da sua prova. 
 
8. DA ANÁLISE DE TÍTULOS E DA ENTREVISTA INDIVIDUAL  
 
8.1. Da Análise de Títulos 
8.1.1. Todos os servidores aprovados na Prova Discursiva, serão convocados, por meio de publicação no DOM e no 
endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, a apresentarem os títulos para análise em até 5 (cinco) dias úteis após a 
publicação do Resultado da Prova Discursiva após recursos no DOM, contados a partir da data de publicação. 
 
8.1.2. Os servidores convocados deverão, durante o período divulgado no Edital de Convocação, acessar o endereço 
eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br, localizar o link denominado “Avaliação de Títulos”, realizar o download 
do formulário de Avaliação de “Títulos”, preenchê-lo corretamente conforme instrução, assinar e imprimir para que este 
seja a folha de “rosto” dos documentos a serem enviados. 
 
8.1.2.1. Os títulos deverão ser apresentados encadernados, com as páginas numeradas e o formulário Avaliação de “Títulos” 
mencionado no item 8.1.2 preenchido com o número da página de cada documento e assinado abaixo da declaração de que 
todos os documentos apresentados são verídicos. 

 
8.1.2.2. O formulário a que se refere o subitem 8.1.2 deve ser preenchido com os documentos que estão sendo 
encaminhados pelo servidor, sendo mandatório que o servidor identifique em cada item do formulário, equivalente ao 
documento que está encaminhando, a página que se localiza o documento. O cabeçalho do formulário deve ser preenchido 
com o nome do servidor e o número de sua inscrição. 
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8.1.2.3. O servidor que não atentar para as regras estabelecidas para o encaminhamento dos documentos de títulos previsto 
em 8.1.2.2 poderá ter os seus documentos registrados em ata pela banca avaliadora como recebidos, e não serem julgados. 

 
8.1.3. O formulário de “Avaliação de Títulos”, devidamente assinado, e os documentos que foram informados através do 
site, deverão ser encaminhados em envelope pardo fechado/lacrado contendo na parte externa “Prova de Títulos – Seleção 
SMASAC Nº 01/2018”, além do n.º de inscrição, nome e cargo da seguinte forma: 
a) pessoalmente pelo servidor ou por terceiro, no endereço: Avenida do Contorno, n.º 1298, sala 08 - Bairro Floresta - Belo 
Horizonte, MG no horário das 09h00 às 18h00 (exceto sábados, domingos e feriados). 
 
8.1.4. Os demais servidores não convocados para apresentação dos títulos serão considerados eliminados da seleção para 
todos os efeitos. 
 
8.1.5. A análise dos títulos será efetuada por comissão constituída de membros indicados pelo IBGP. 
 
8.1.6. Caso o servidor não tenha qualquer título válido, terá atribuída nota 0 (zero) nesta etapa, que não possui caráter 
eliminatório, mas somente classificatório. 
 
8.1.7. A comprovação dos títulos deverá observar obrigatoriamente: 
 
a) ser apresentada mediante declaração de inteira responsabilidade do candidato quanto a veracidade dos documentos 
encaminhados contida no formulário de identificação do currículo que ficará disponível para download no site 
www.ibgpconcursos.com.br, sendo de inteira responsabilidade do servidor que poderá responder civil e criminalmente pelo 
teor das afirmativas. Essa declaração substituirá a necessidade de autenticação cartorial dos documentos. 
 
b) o comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida, 
somente sendo aceitas certidões ou declarações nas quais conste nome da instituição de ensino, do curso, a data de 
conclusão, carga horária, acompanhado de histórico, dados necessários à sua perfeita avaliação; 
 
c) quaisquer documentos relacionados à Análise de Títulos, provenientes do exterior, somente serão considerados quando 
traduzidos para o português, por tradutor juramentado, e no caso dos títulos, se o respectivo comprovante de conclusão do 
curso houver sido revalidado por instituição nacional competente para tanto; 
 
d) os cursos de pós-graduação Lato Sensu deverão ser apresentados por meio de Certificados acompanhados do 
correspondente histórico; 
 
e) para os cursos de mestrado e doutorado concluídos até 2007 exigir-se-á, o certificado no qual conste a comprovação da 
defesa e aprovação da dissertação/tese; 
 
f) declarações de conclusão de mestrado e doutorado somente serão aceitas se o curso for concluído a partir de 2007, desde 
que constem no referido documento a comprovação da defesa e aprovação da monografia ou dissertação/tese com 
respectiva aprovação; 
 
g) não serão computados pontos para os cursos não especificados no Quadro VI, constante no subitem 8.1.11; 
 
8.1.8. O Certificado de curso de pós-graduação lato-sensu, em nível de especialização, que não apresentar a carga horária 
mínima de 360h/aula não será pontuado. 
 
8.1.9. A comprovação da experiência profissional referente ao tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
dar-se-á mediante apresentação de declaração emitida pela Gerência de Registros e Movimentações/Registros e 
Movimentações, que poderá ser retirada, no período indicado no subitem 8.1.1, na Central de Atendimento, situada à Av. 
Augusto de Lima, 30 – 1º andar, Centro – Belo Horizonte/MG. 
 
8.1.9.1. As comprovações de experiência de trabalho deverão ser comprovadas considerando a relação de trabalhista 
praticada quando do exercício, considerando para tanto os seguintes documentos para comprovação: 
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a) Para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessária a entrega de dois documentos: 

1 – Cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contendo as páginas: identificação do trabalhador; 
registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude 
na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa;  

2 – Declaração assinada pelo representante do empregador de sua área de departamento pessoal ou recursos 
humanos com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, 
apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação conforme determinação de 
conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou superior realizado e a 
descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego. 

b) Para exercício de atividade/instituição pública: será necessária a entrega de um documento:  

1 – Declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o 
período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do 
cargo/emprego/função, apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação conforme 
determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou 
superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas. 

c) Para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho: será necessária a entrega de 
dois documentos:  

1 – Contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e o contratante; 

2 – Declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do 
cargo/emprego/função, apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação conforme 
determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores, a espécie do serviço de nível médio ou 
superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; 

d) Para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: será necessária a entrega de três documentos:  

1 – Diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre, a fim de se verificar qual a 
data de conclusão do curso, apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua atuação 
conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores. 

2 – Recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado 
como autônomo; 

3 – Declaração do contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a 
escolaridade do cargo/emprego/função, apenas para as profissões que dependem de formação específica para sua 
atuação conforme determinação de conselhos de classe e/ou órgãos regulamentadores, a espécie do serviço de nível 
médio ou superior realizado e a descrição das atividades realizadas. 

 
8.1.9.1.1  A declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 8.1.9.1 deste edital deverá ser emitida por órgão de 

pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável 
pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência. 

 
8.1.9.1.2 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas 

(CPD), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. 
 

8.1.9.2 Cada título será considerado apenas uma vez. 
 
8.1.9.3 É vedada a soma de tempo de serviço prestado simultaneamente em dois ou mais empregos ou cargos. 
 
8.1.9.4 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de 

Títulos, deste edital serão desconsiderados. 
 

8.1.9.5 Não serão considerados como experiência profissional estágios, monitorias, docência, residências profissionais ou 
trabalhos voluntários. 
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8.1.9.6 Se a certidão ou a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a Certidão de Prestação de Serviços 
(CPS) estiverem rasuradas, ilegíveis, danificadas, sem assinatura da autoridade responsável pelo órgão emissor ou 
apresentar outro defeito que a invalide ou impeça a análise precisa, não será considerada no cômputo dos pontos. 

 
8.1.9.7 O tempo de serviço prestado pelo candidato será contado, na Prova de Títulos, até a data de início do recebimento 
dos títulos, inclusive.  

 
8.1.9.8 As declarações entregues isoladamente não serão aceitas para fins de comprovação de experiência profissional com 
exceção do caso de servidores públicos estatutários. 
 
8.1.9.9 Em caso de diligência, fica reservado a PBH ou ao IBGP, a qualquer tempo, o direito de exigir a apresentação dos 
documentos originais para conferência. 
 
8.1.10. Quando o nome do servidor for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado 
comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento). 
 
8.1.11. A Análise de Títulos, de caráter classificatório, se limitará ao valor máximo conforme abaixo discriminado: 
 

QUADRO VI – DETALHAMENTO DE CRITÉRIOS DA PROVA DE TÍTULOS 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  
(15 pontos) 

Experiência Profissional 
Tempo de atuação em cargo de gestão no SUAS (mínimo 1 ano 
para pontuar). 

1 ponto/ano 
 

Máximo 7 pontos* 
 

Experiência no provimento de serviços e benefícios 
socioassistenciais (mínimo 1 ano para pontuar) 

Formação Acadêmica 
Curso de aperfeiçoamento, conforme a Política Nacional de 
Educação Permanente do SUAS (2013), de pelo menos 180 horas.  

0,5 ponto para cada 
curso 

Máximo 5 pontos* 

Especialização – Lato-Sensu em áreas Sociais, de Humanidades e 
de Administração. 1,0 ponto a cada 

especialização 

Mestrado – Stricto-Sensu em áreas Sociais, de Humanidades e de 
Administração. 1,5 pontos  

Doutorado – Stricto-Sensu em áreas Sociais, de Humanidades e de 
Administração. 2 pontos  

Publicações Científicas 
Artigo publicado em revista científica indexadas ou capítulo de 
livro publicado com temática em áreas Sociais, de Humanidades e 
de Administração. 

1 ponto 
Máximo 3 pontos* 

Livro Publicado com temática em áreas Sociais, de Humanidades 
e de Administração. 2 pontos 

*A pontuação máxima poderá ser atingida pelo servidor, em caso de no mesmo critério de cada item (experiência 
profissional, formação acadêmicas e publicações cientificas), o candidato apresentar mais de uma comprovação. 
 
8.1.12. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, a respectiva 
pontuação do servidor será anulada. 
 
8.1.13. Todos os títulos deverão ser entregues uma única vez, não se admitindo complementação, inclusão e/ou substituição 
de documentos. 
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8.1.14. O IBGP emitirá ao servidor, nos casos de entrega presencial, um protocolo de recebimento de Títulos, atestando 
exclusivamente a entrega do envelope, não se responsabilizando pelo conteúdo do mesmo. No protocolo constará o nome do 
servidor, o número da inscrição, o cargo pleiteado e a data da entrega. 
 
8.1.15. Somente serão considerados os títulos de mestrado e doutorado cuja temática da dissertação ou da tese sejam 
voltadas para as áreas Sociais, de Humanidades e de Administração e as especializações lato sensu nas mesmas áreas, 
conforme disposto QUADRO VI. 
 
8.1.16. A entrega da documentação referente aos títulos é de responsabilidade exclusiva do servidor, não sendo aceitos 
títulos entregues via fax ou internet e/ou fora do prazo estabelecido, podendo ser entregue na sede do IBGP por terceiros. 
 
8.1.17. Serão recusados pela Banca de Apuração, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital. 
 
8.1.18. Sob hipótese nenhuma a documentação referente aos títulos será devolvida aos servidores após a realização da 
seleção, para tanto recomenda-se que não sejam entregues certificados originais. 
 
8.2. Da Entrevista Individual 
 
8.2.1. Serão convocados para a entrevista individual, por meio de publicação no DOM e no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br, todos os servidores aprovados na Prova Discursiva. 
 
8.2.1.1. Na publicação de que trata o subitem anterior constarão local, data e horário da realização da entrevista individual. 
 
8.2.2. A Entrevista Individual será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos distribuídos conforme o subitem 
8.2.8. 
 
8.2.3. A entrevista individual terá duração de no mínimo 20 (vinte) minutos e no máximo 30 (trinta) minutos. 

8.2.4. As entrevistas serão gravadas em áudio. 

8.2.5. Será considerado desistente o servidor que não comparecer à entrevista na data e horário publicados, sendo tolerado 
um atraso de, no máximo, 5 (cinco) minutos.  

8.2.6. O critério de avaliação será pautado pela análise da compatibilidade do perfil do servidor para o desempenho das 
atribuições descritas no item 2. 

8.2.7. A entrevista será realizada por no mínimo 2 (dois) profissionais sendo: um Psicólogo e um profissional com 
experiência comprovada em gestão de Política Pública de Assistência Social. 

8.2.8. A Entrevista individual observará os seguintes critérios de avaliação: 
a) Clareza na exposição das ideias; 
b) Argumentação lógica; 
c) Senso de prioridade; 
d) Liderança; 
e) Domínio das diretrizes da Política de Assistência Social/SUAS/BH; 
f) Motivação/interesse na função pleiteada; 
g) Explorar o conteúdo de Gestão da Política de Assistência Social/SUAS/BH. 

 
9. DA APROVAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 
9.1. Será considerado aprovado na seleção interna o servidor que obtiver a pontuação mínima exigida para aprovação na 
Etapa I e estiver dentro do quantitativo indicado no subitem 7.2.2 deste Edital. 

 
9.2. O Resultado Final desta seleção interna será aferido pela somatória dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, na Prova Discursiva, na Análise de Títulos e na Entrevista Individual. 
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9.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos para fins de habilitação, terá preferência o servidor que tiver 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n.º 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
 
9.3.1. O servidor citado no subitem anterior deverá ter completado 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrições. 
 
9.3.2. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o servidor que: 
a) tiver maior número de pontos na Entrevista Individual; 
b) tiver maior número de pontos na Prova Discursiva; 
c) tiver maior número de pontos na Análise de Títulos; 
d) tiver maior tempo de exercício na Subsecretaria de Assistência Social; 
e) tiver mais idade, levando-se em consideração o ano, mês e dia do nascimento. 
 
9.4. Nos casos em que o empate persistir mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate previstos nos subitens 
9.3 e 9.3.2, a PBH realizará Sorteio Público, a ser acompanhado pela Subcontroladoria de Auditoria. 
 
9.5. No Resultado Final desta seleção interna, os servidores aprovados constarão em ordem alfabética.  
 
9.6. Será publicado no DOM e divulgado nos endereços eletrônicos www.ibgpconcursos.com.br e www.pbh.gov.br, o 
resultado final da Seleção com a lista contendo a relação nominal dos servidores habilitados, separados por cargo. 
 
9.7. O servidor não aprovado será excluído da seleção interna e não constará no Resultado Final. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Caberá interposição de recurso fundamentado ao IBGP no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia útil imediato à 
data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
servidores. 
 
10.1.1. Para interpor os recursos, o servidor deverá acessar o endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br 
acessando a “Área do Candidato”, indo na opção “Meus Concursos” - Recurso, que estará disponível das 08h00min do 
primeiro dia recursal às 17h00min do segundo dia recursal.  
 
10.2. Serão indeferidos os recursos que:  
a) não estiverem devidamente fundamentados; 
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 
c) estiverem em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
d) forem entregues fora do prazo estabelecido; 
e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso; 
f) apresentarem contra terceiros; 
g) apresentarem em coletivo; 
h) cujo teor desrespeite a banca examinadora; 
i) com argumentação idêntica a constante de outro (s) recurso (s); 
j) contiverem identificação no corpo do recurso. 
 
10.3. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos 
similares cujo teor seja objeto de recurso apontado no subitem 10.1 deste Edital. 
 
10.4. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os servidores que fizeram a prova e 
não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de 
recursos. Os servidores que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos 
sem receber pontuação a mais. 
 
10.5. Alterado o gabarito oficial pela Banca da Seleção, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito. 
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10.6. No que se refere ao subitem 10.2, alínea “c” a “g”, se a argumentação apresentada no recurso for procedente e levar à 
reavaliação anteriormente analisados, prevalecerá a nova análise, alterando a nota inicial obtida para uma nota superior ou 
inferior. 
 
10.7. Na ocorrência do disposto nos subitens 10.4, 10.5 e 10.6 deste Edital, poderá haver alteração da listagem inicial de 
servidores habilitados, ou, ainda, poderá ocorrer a eliminação do servidor que não obtiver a nota mínima exigida. 
 
10.8. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso.  
 
10.9. A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.   
 
10.10. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no DOM e nos endereços eletrônicos 
www.ibgpconcursos.com.br e www.pbh.gov.br/dom. 
 
10.11. A resposta fundamentada da decisão dos recursos poderá ser consultada no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br, na área do candidato. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. As publicações e as divulgações referentes a esta seleção interna serão realizadas da seguinte forma: 
 
11.1.1. Até a data de homologação, as publicações e divulgações serão feitas no DOM, no endereço eletrônico 
www.pbh.gov.br/dom e no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br. 
 
11.1.2. Após a data de homologação, as publicações e divulgações serão feitas no DOM, no endereço eletrônico 
www.pbh.gov.br/dom.  
 
11.1.2.1. A PBH também disponibilizará ao servidor, após a data de homologação, atendimento telefônico por meio da 
Central de Atendimento Telefônico da PBH pelo telefone 156, para a cidade de Belo Horizonte/MG. 
 
11.1.3. Não haverá publicação no DOM da relação de servidores eliminados, sendo que estes terão as notas disponibilizadas 
para consulta, no endereço eletrônico do IBGP www.ibgpconcursos.com.br. 
 
11.2. O prazo de validade desta seleção interna é de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado uma vez por igual período, a critério exclusivo da PBH. 
 
11.3. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os servidores, não havendo 
justificativa para o seu não cumprimento. 
 
11.4. Sob hipótese nenhuma serão aceitas justificativas dos servidores pelo não cumprimento dos prazos determinados nem 
serão aceitos documentos após as datas estabelecidas. 
 
11.5. Não serão considerados os laudos médicos, recursos e títulos que não atenderem as formas e os prazos determinados 
neste Edital. 
 
11.6. A comprovação da tempestividade dos laudos médicos e/ou de outros documentos será feita, quando encaminhados 
por SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), pela data de postagem constante no envelope e, quando 
entregues pessoalmente, por protocolo de recebimento atestando exclusivamente a entrega dos documentos. No protocolo, 
constarão o nome do servidor, a inscrição, o nome do cargo/especialidade para o qual concorre e a data de entrega. O 
conteúdo do envelope entregue ou encaminhado via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), é de 
exclusiva responsabilidade do servidor. 
 
11.6.1. O IBGP não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada de laudos médicos e/ou de outros 
documentos, quando enviado via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento). 
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11.7. Não serão disponibilizadas ao servidor cópias e/ou devolução de recursos, laudos médicos, títulos e/ou de outros 
documentos entregues, ficando a documentação sob a responsabilidade do IBGP até o encerramento da seleção interna. 
 
11.8. Não serão permitidas ao servidor a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de documentos 
durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital. 
 
11.9. A análise dos recursos será de responsabilidade do IBGP. 
 
11.10. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos de 
lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva. 
 
11.11. É da inteira responsabilidade do servidor acompanhar, pelo DOM e/ou por meio da internet, nos locais indicados no 
subitem 11.1.1 deste Edital, todos os atos e editais referentes a esta seleção interna. 
 
11.12. A Gerência de Gestão de Ingresso e da Vida Funcional/Concursos e Seleções Públicas emitirá certificado de 
aprovação nesta seleção, valendo também, como tal, as publicações oficiais. 
 
11.13. O servidor aprovado deverá manter na Gerência de Gestão de Ingresso e da Vida Funcional/Concursos e Seleções 
Públicas, durante o prazo de validade da seleção interna, seu endereço completo, correto e atualizado, responsabilizando-se 
por eventuais falhas no recebimento das correspondências a ele enviadas pela Administração Municipal em decorrência de 
insuficiência, equívoco ou alterações dos dados por ele fornecidos. 
 
11.14. Quando da nomeação, caso não tenha interesse em ocupar a vaga disponibilizada, o servidor poderá permanecer na 
condição de habilitado, podendo ser lhe ofertada outra vaga, se houver, observado o interesse da Administração Pública. 
 
11.15. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, avisos e convocações 
relativas a esta seleção interna que vierem a ser publicados no DOM, observada a regra contida no subitem 11.11. 
 
11.15.1. A PBH e o IBGP não se responsabilizam por quaisquer cursos, apostilas e outros materiais impressos ou digitais 
referentes às matérias desta seleção ou ainda por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste 
Edital. 
 
11.16. As despesas relativas à participação do servidor nesta seleção, tais como: transporte para realização das provas, 
alimentação, estadia, deslocamentos, apresentação para posse e exercício ocorrerão a expensas do próprio servidor. 
 
11.17. Será excluído da seleção interna, por ato do IBGP, o servidor que: 
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas; 
c) incorrer nas situações previstas no subitem 6.38; 
d) for responsável por falsa identificação pessoal; 
e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa da seleção 
interna; 
f) não devolver, integralmente, o material recebido; 
g) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital; e 
h) não atender às determinações regulamentares do IBGP, pertinentes a seleção interna. 
 
11.18. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, probabilístico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o servidor se utilizado de processo ilícito para obter aprovação própria ou de terceiros, sua prova 
será anulada e o servidor será, automaticamente, eliminado da seleção. 
 
11.19. Um exemplar dos cadernos das provas será disponibilizado na internet para todos os interessados, no endereço 
eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, e apenas durante o prazo recursal, assegurando-se, desse modo, a observância dos 
princípios da publicidade e da isonomia. 
 
11.20. O IBGP fornecerá comprovante de comparecimento na prova da seleção a cada inscrito que tiver realizado a prova. 
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11.20.1. O material referente a seleção interna somente será eliminado após o decurso do prazo legal de 6 (seis) anos, 
estabelecido no Decreto Municipal n.º 9.223 de 20 de maio de 1997. 
 
11.21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Seleção Interna com anuência da SUGESP e 
SMASAC, ouvido o IBGP, no que couber. 
 
11.22. Os servidores habilitados serão convocados para definição da vaga, observado o interesse da Administração.  
 
11.23. Aos servidores habilitados além do número de vagas previstas neste Edital assegurará apenas a expectativa de direito 
à nomeação, ficando a concretização desse ato condicionada ao surgimento de novas vagas, ao exclusivo interesse e 
conveniência da Administração, à disponibilidade orçamentária, ao prazo de validade da seleção e ao cumprimento das 
disposições legais pertinentes. 
 
11.24. As informações a respeito desta seleção poderão ser solicitadas pelo e-mail contato@ibgp.org.br ou telefone 
(31)3213-5526. 
 

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2018. 
 

 
 
 
 

Maíra da Cunha Pinto Colares 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania 
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13. MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Caderno de Orientações: A 

Prevenção e o Trabalho Social com Famílias na Proteção Social Básica. Belo Horizonte, Revista AMM, 2016. 
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ANEXO II  
FORMULÁRIO MODELO DO ATESTADO MÉDICO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL 

 
 
Candidato: _____________________________________________________________________________  

Número de inscrição: ____________________________________________________________________ 

Número do documento de identidade: _______________________________________________________ 

Seleção: ______________________________________________________________________________ 

Cargo/Função: ____________________________________________________________________________ 

Data: ____ / ____ /____ 

O candidato acima identificado DECLARA ser portador de deficiência, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/1999, e 
solicita sua participação nessa seleção interna dentro dos critérios assegurados ao Portador de Deficiência, conforme 
determinado no Edital. 

 

Anexo a esta declaração, Laudo Médico atestando: 

 

a) a espécie e o grau ou o nível da minha deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID10); 

b) que é portador de deficiência e o enquadramento dessa deficiência no Decreto Federal nº 3.298/1999. 

 

 

Nestes termos,  

Peço deferimento. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 
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LAUDO MÉDICO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Nome: ________________________________________________________________________________  

CPF: ____________________________________Identidade: ____________________________________ 

O paciente acima identificado foi submetido nesta data, a exame clínico sendo identificada a existência de DEFICIÊNCIA 
em conformidade com o Decreto Federal nº 3.298/1999. 

 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

(   ) I - Paraplegia (   ) VII – Triplegia 

(   ) II - Paraparesia (   ) VIII – Triparesia 

(   ) III - Monoplegia (   ) IX – Hemiplegia 

(   ) IV - Monoparesia (   ) X – Hemiparesia 

(   ) V - Tetraplegia (   ) XI - Amputação ou Ausência de Membro 

(   ) VI - Tetraparesia (   ) XII - Paralisia Cerebral 

 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 

(  ) I - Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e cinco) decibéis;  

(  ) II - Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70 (setenta) decibéis; 

(  ) III - Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis; 

(  ) IV - Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis. 

 

DEFICIÊNCIA VISUAL: 

(   ) I – Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 20/400P (0,05 WHO), ou 
ainda quando o campo visual é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível; 

(   ) II – Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHO), após a melhor correção. 

(   ) III – Visão monocular. 

 

DEFICIÊNCIA MENTAL:  

A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação anterior à idade de 18 anos aliado a limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da 
capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange à: comunicação, cuidados 
pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou independência na locomoção, saúde, segurança, 
escola e lazer. 

 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA EM: ______________________ 
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Observação: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Local e Data: 

 

 

________________________________ 
Assinatura do (a) candidato (a) 

 

 

________________________________ 
Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 

 
 


