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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

SELEÇÃO SUGESP Nº 002/2017

PROJETO ESPECIAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO DE ESTUDANTES – PDEE

RETIFICAÇÃO

 

A Subsecretária de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, torna público as alterações nos subitens 1.1, 1.1.1, 6.2, Quadro
I e Anexo I do Edital nº 002/2017, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte de 12 de setembro de 2017:

 

[...]

 

1.1. A seleção será realizada pela Comissão instituída pela Portaria SMARH n.º 012/2017 em todas as suas etapas e destina-se à seleção

de estagiários, estudantes dos cursos superiores de Arquitetura ou Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil para atuarem na

Secretaria Municipal de Fazenda – SMFA.

1.1.1.      Para participar da seleção, o estudante deverá estar cursando no 2º (segundo) semestre letivo de 2017, no mínimo, o 3º (terceiro)

período e no máximo o 7º (sétimo) período dos cursos de Arquitetura ou Engenharia Civil ou Engenharia de Produção Civil.

[...]
 

Quadro I – Área de Estágio, Número de vagas, Horário de Trabalho, Distribuição das vagas, Carga horária semanal, Bolsa de

Complementação Educacional e Lotação.

 

ÁREA DE
ESTÁGIO

 
HORÁRIO DE
TRABALHO

NÚMERO
DE VAGAS

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

BOLSA DE
COMPLEMENTAÇÃO

EDUCACIONAL
(Valor mensal)

LOTAÇÃOVagas ampla
concorrência

Vagas com
deficiência

Arquitetura
ou

Engenharia
Civil
ou

Engenharia
de

Produção
Civil

 
 

08h00 às
13h00

03 mais
CR

03 -

25 horas R$ 1.000,00 SMFA

13h00 às
18h00

16 mais
CR

14 02

 

[...]
 

6.2.         As questões das provas versarão sobre as matérias integrantes dos cursos superiores de Arquitetura, Engenharia Civil e

Engenharia de Produção Civil, reconhecidos pelo MEC, conforme programas constantes do ANEXO II deste Edital.

 
[...]

 

ANEXO I

PRÉ-REQUISITOS E ATIVIDADES
 

PRÉ-REQUISITOS PARA
INSCRIÇÃO

ATIVIDADES

Estar cursando, no
mínimo, o 3º (terceiro)
período e no máximo, o
7° (sétimo) período do

Curso Superior de
Arquitetura ou Engenharia

Civil ou Engenharia de
Produção Civil, no 2º

semestre de 2017

As atividades a serem executadas pelo estagiário de Arquitetura ou Engenharia
Civil ou Engenharia de Produção Civil, sob a coordenação dos Auditores de
Tributos Municipais, são as seguintes:
· pesquisar e identificar os imóveis localizados na base geográfica do Município,
com a utilização das ferramentas disponíveis, tais como imagens de satélite,
levantamento aerofotogramétrico, e outras bases disponibilizadas pelo Município e
por empresas contratadas;
· participar de vistorias, com o intuito de realizar medições, identificar as
características construtivas, bem como o material utilizado na construção, o tipo
de ocupação, titularidade e os equipamentos existentes nos imóveis localizados
no Município de Belo Horizonte;
· fotografar os imóveis vistoriados, observando os critérios de exposição
determinados pela Gerência responsável, armazenar as fotos para cópia e
composição dos arquivos de identificação resultantes da vistoria efetuada;
· elaborar, através do AUTOCAD e outras ferramentas de desenho de projetos e
edificações, croquis de identificação e reprodução da planta baixa dos imóveis
vistoriados, com as suas dimensões lineares, que permitam efetivar os cálculos
de área, tanto do terreno quanto da(s) edificação (-ões) ali existente(s), com o
exato posicionamento desta(s) no lote;
· preencher os Boletins Laudos de Atualização Cadastral (BLAC’s), espelhando a
situação cadastral de cada imóvel, observando os critérios de seu preenchimento
trazidos pelas Ordens de Serviço expedidas com este fim;
· elaborar despachos e informações quanto a processos administrativos sob
responsabilidade do Auditor Coordenador, e submetê-los à apreciação e
conferência deste, para conclusão;
· receber e encaminhar, para análise pelo Auditor, documentos diversos
apresentados pelo Contribuinte, referentes aos imóveis apurados;
· elaborar relatórios referentes às apurações efetuadas, bem como quaisquer
outros documentos solicitados pelo Auditor Coordenador.
· analisar projetos de edificações, calcular áreas edificadas e acréscimos
constantes dos projetos.
· participar de treinamentos, cursos e outras atividades de formação promovidas
pela Gerência de lotação.

 

[...]

 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017
 

Fernanda de Siqueira Neves

Subsecretária de Gestão de Pessoas

  

Calendário ano de: 2017

   Assunto:

   

   Critério:

   Com todas as palavras

   Com a expressão

   Com qualquer uma 

     das palavras

 
   Período:

   data inicial 

   data final   

Setembro, 2017
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