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ANEXO III 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRICULO 

 

Função ENGENHEIRO CIVIL 

Formação Acadêmica:  

Mínimo de 02 (dois) anos de formação em Engenharia Civil.  

Lato Sensu: Curso de Especialização nas áreas de ‘Geotecnia’; ‘Gerenciamento ou Fiscalização de 

Obras’ ou ‘Avaliação e Perícias em Imóveis Urbanos’, com carga horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas e entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC). 

Stricto Sensu:  

Curso de Mestrado nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de Obras’.  

Curso de Doutorado nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de Obras’. 

Experiência Profissional: 

Acompanhamento de obras e intervenções de manutenção e infraestrutura urbana, drenagem, 

esgotamento sanitário, pavimentação, terraplanagem, estruturas de concreto armado para 

infraestrutura e edificações, contenções e estabilização de encostas, bem como experiência em 

acompanhamento de obras de construção civil predial e elaboração de orçamentos prediais. 

Cursos Complementares: 

Curso complementares relevantes a função a ser desenvolvida, com carga horária mínima de 80h 

(oitenta horas). 

• Conhecimento básico em informática (Windows, word, excel e internet); 

• Curso de software Autocad; 

• Curso na área de geotecnia; 

 

Função GEÓLOGO 

Formação Acadêmica:  

Mínimo de 02 (dois) anos de formação em Geologia. 

Lato Sensu: Curso de Especialização nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de 
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Obras’, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e entrega obrigatória do 

trabalho final (monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso - TCC). 

Stricto Sensu: 

Curso de Mestrado nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de Obras’.  

Curso de Doutorado nas áreas de ‘Geotecnia’ ou ‘Gerenciamento ou Fiscalização de Obras’. 

Experiência Profissional: 

Experiência em fundamentos de geologia aplicada, caracterização e classificação dos solos, processo 

de dinâmica superficial, prospecção geotécnica do subsolo, riscos geológicos, compactação, análise 

de estabilidade de taludes, movimento de terra -  aterro e desaterro. 

Cursos Complementares: 

Curso complementares relevantes a função a ser desenvolvida, com carga horária mínima de 80h 

(oitenta horas). 

• Conhecimento básico em informática (Windows, word, excel e internet); 

• Curso na área de geotecnia. 

 

Função ANALISTA SOCIAL 

Formação Acadêmica: 

Mínimo de 02 (dois) anos de formação em Sociologia, Psicologia, Serviço Social, Geografia, 

Pedagogia, Filosofia ou História. 

Lato Sensu: Curso de especialização nas áreas de Sociologia; Psicologia; Serviço Social; Geografia; 

Pedagogia; Filosofia ou História com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e 

entrega obrigatória do trabalho final (monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso - TCC).  

Stricto Sensu:  

Curso de mestrado nas áreas de Sociologia; Psicologia; Serviço Social; Geografia; Pedagogia; 

Filosofia ou História.  

Curso de doutorado nas áreas de Sociologia; Psicologia; Serviço Social; Geografia; Pedagogia; 

Filosofia ou História.  

Experiência Profissional: 

Experiência de atuação em mobilização social ou processos de remoção e reassentamento ou 



 
PROCESSO N.º 01-038.657/20-00 

 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

 

 

Edital URBEL 001/2020-PSS 
Assessoria de Licitações e Gestão de Processos  |  Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 

Avenida do Contorno, n.º 6.664 - Savassi  CEP: 30.110-928  Belo Horizonte - MG 

acompanhamento social de famílias de baixa renda. 

Cursos Complementares: 

Não serão pontuados cursos complementares, considerando que os mesmos não são necessários 

para o desempenho da função. 

 

Função ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Formação Acadêmica: 

Mínimo de 02 (dois) anos de conclusão do ensino médio. 

Experiência Profissional: 

Experiência na execução de  serviços administrativos de média complexidade dando suporte às 

atividades administrativas e organização de processos e atendimento ao público. 

Cursos Complementares: 

Curso complementares relevantes a função a ser desenvolvida, com carga horária mínima de 80h 

(oitenta horas). 

• Curso de aperfeiçoamento na área administrativa; 

• Conhecimento básico em informática (Windows, word, excel e internet). 

 


