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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL SMEL Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Esportes e Lazer convoca o candidato abaixo relacionado a comparecer à Gerência de Controle de
Pessoal - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Av. Getúlio Vargas, 1245, 6º andar - Centro, de 10h00 às 17h:00
até o 3º dia útil após a data da publicação deste Ato, para, nos termos do subitem 10.1 do Edital Nº 01/2019, apresentar a
documentação exigida para contratação imediata.

FUNÇÃO: TÉCNICO/TREINADOR DE PROJETOS DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO

Classificação Nome
2º lugar Thiago Gonçalves Rodrigues

O candidato convocado deverá comparecer no endereço indicado, munido 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;

Calendário ano de: 

   Assunto:

   

   Critério:

   Com todas as palavras

   Com a expressão

   Com qualquer uma 
     das palavras
 
   Período:

   data inicial 

   data final   

Maio, 2019

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

< Anterior Proximo >

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DomDia
javascript: SubmitLogin('pesquisaCidadaoForm','../../pesquisaCidadao.do', 'Pesquisar');


- 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;
- Comprovante de abertura de conta individual junto ao Bradesco, conforme formulário próprio a ser apresentado pelo Município, no ato
da contratação.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019

Elberto Furtado Júnior
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
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