
 

 
 

 

 
 CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL 07/2014 – ÁREA DA SAÚDE 
COMUNICADO 

 
Conforme competência delegada pela Portaria SMARH Nº 007 de 04 de março de 2015, a Gerente de Planejamento e 
Acompanhamento de Recursos Humanos torna pública a convocação para realização das Provas Objetiva e de Redação do 
Concurso Público para provimento de cargos públicos efetivos das Carreiras da Área da Saúde e Engenharia e Arquitetura do 
Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte, conforme instruções 
abaixo e demais instruções contidas no Edital publicado em 12/12/2014. 
 
1. DATA/HORÁRIO DAS PROVAS 
 
Data da Prova: 24/05/2015 
 
Horário de Abertura dos Portões: 12h. 

Horário de Fechamento dos Portões: 13h. 

Início das Provas: 13h30min. 

 
2. LOCAL DAS PROVAS 
 
2.1. O cartão de convocação para as provas contendo o local, a sala e o horário de realização, está disponível no endereço 
eletrônico www.ibfc.org.br, a partir de 18/05/2015. 
 
2.2. Os candidatos 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 e preferencialmente com o cartão de convocação para as provas. 
 
2.3. Será eliminado deste concurso público, o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO 
 
3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de identidade, de acordo 
com o subitem 8.4.2 do Edital. 
 
3.2. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, sua identificação. Não serão aceitos 
documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 
3.3. O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, caneta azul ou preta e NÃO LEVE 
aparelhos eletrônicos ou celulares para a realização das provas. 

 
 
 
 

Belo Horizonte,         de                                      de 2015. 
 
 
 
 
 

Hélen dos Santos Delfim  

Gerente de Planejamento e Acompanhamento de Recursos Humanos - GEPA 

 


