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COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

 

EDITAL URBEL 001/2020 - PSS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO URBEL 001/2020 

 

OBJETO: A contratação simplificada de pessoas físicas para trabalhar temporariamente, compondo a 

equipe dos profissionais de nível superior e de nível médio, que auxiliarão no incremento e na 

garantia da capacidade operacional da equipe existente, frente à nova situação das áreas de risco e 

do universo de famílias removidas devido ao volume de chuvas havido no início do ano de 2020, 

buscando mitigar ao máximo as consequências dos sinistros antes do início do novo período 

chuvoso. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos serão disponibilizados no Portal da PBH/Acesso 

Rápido/Oportunidades de Trabalho (https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho) e 

estarão à disposição dos interessados na Supervisão Administrativa e de Acervo – Protocolo Geral da 

sede da URBEL, localizada em Belo Horizonte, no 1º andar do Edifício Britânia, com acesso pela Rua 

da Bahia, n.º 2.735 – garagem, bairro Savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min 

às 17h00min, cujas cópias físicas poderão ser obtidas por meio digital, mediante o fornecimento de 

um CD-R ou DVD-R não utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor 

correspondente através de depósito ou transferência direta em conta corrente da URBEL, mediante 

apresentação de comprovante.  

CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL E IMPUGNAÇÕES: Conforme Itens 3 e 4 deste 

edital. 

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: Até dia 29 de maio de 2020, podendo ser formalizado: 

I. Preferencialmente, para o e-mail pss.urbel@pbh.gov.br, a partir da digitalização de toda 

a documentação solicitada, observando o prazo estabelecido no item 7.3. 

II. Presencialmente, observado o prazo estabelecido no item 7.3, na unidade descentralizada 

da Urbel – Centro de Apoio Oeste, localizada na Rua Marginal, n.º 400 (antiga Rua 

Governador Benedito Valadares, bairro Vila Oeste, em Belo Horizonte / MG, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min, pessoalmente pelo candidato, 

mediante identificação, ou por terceiros munidos de procuração. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

  

mailto:pss.urbel@pbh.gov.br
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COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO URBEL 001/2020 

 

A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), sociedade de economia 

mista, órgão da Administração Indireta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, estabelecida nesta 

Capital, na Avenida do Contorno, n.º 6.664, Bairro Savassi, Cep.: 30.110-928, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 17.201.336/001-15, inscrição estadual n.º 062.7844.6300.77, com fundamento no inciso IX do 

artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei Orgânica do Município de 

Belo Horizonte/MG – LOMBH e na Lei Federal n.º 13.303/2016, em conformidade ainda com a Lei n.º 

11.065/2017, Lei n.º 11.175/2019 e Decreto-Lei n.º 4.657/1942; bem como demais normas 

pertinentes e as condições estabelecidas neste Edital, torna público a abertura do presente Processo 

Seletivo Simplificado Urbel n.º 001/2020, nos termos e nas condições seguintes: 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O processo seletivo será realizado por comissões específica (Comissão de Análise Curricular e 

Comissão Entrevistadora), constituídas para esse fim e designadas por portaria. As comissões 

poderão contar com auxílio de outros servidores ou empregados públicos previamente nomeados. 

 

2. OBJETO 

O presente Processo Seletivo tem por objeto a contratação simplificada de pessoas físicas para 

trabalhar temporariamente, compondo a equipe dos profissionais de nível superior e de nível médio, 

que auxiliarão no incremento e na garantia da capacidade operacional da equipe existente, frente à 

nova situação das áreas de risco e do universo de famílias removidas devido ao volume de chuvas 

havido no início do ano de 2020, buscando mitigar ao máximo as consequências dos sinistros antes 

do início do novo período chuvoso, culminando na colocação do Município em situação de 

emergência conforme Decreto n.º 17.261/2020, nos termos do processo administrativo n.º 

01.038.657/20-00. 

2.1 A atuação do profissional será nos assentamentos de interesse social do Município de Belo 

Horizonte, classificados como Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis 1 e Zeis 2) e Áreas 

Especiais de Interesse Social (Aeis 2), pela Lei n. 11.182/2019 e Decreto n.º 16.888/2018, 

bem como nas unidades administrativas da Companhia Urbanizadora e de Habitação de 



 
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 

Belo Horizonte (Urbel) e entendido como aqueles constituídos predominantemente por 

famílias de baixa renda, situados em territórios com irregularidades urbanísticas e/ou 

fundiárias.  

2.2 As funções, número de vagas, remuneração e jornada de trabalho tratadas neste Edital 

seguem no Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1 - Função ofertada, número de vagas, remuneração e jornada de trabalho 

Função 
Número de 

Vagas 

Remuneração 

Mensal Bruta 

Jornada de 

Trabalho 

Engenheiro Civil  9 R$ 7.779,54 40h semanais 

Geólogo 4 R$ 7.779,54 40h semanais 

Analista Social 7 R$ 7.612,52 40h semanais 

Assistente Administrativo 2 R$ 2.252,76 40h semanais 

 

2.3 As atribuições e os requisitos obrigatórios para cada função encontram-se descritos nos 

Anexos I a III. 

2.4 Os candidatos aprovados no processo seletivo regido por este Edital celebrarão contrato 

administrativo com a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel). 

2.5 A jornada de trabalho será de 40h (quarenta horas) semanais, de segunda-feira a sexta-

feira, de 08h até as 17h, e não dispensa a disponibilidade adicional do Candidato prevista 

no item 5.2. 

 

3. CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL  

3.1 O Edital e seus anexos serão disponibilizados no Portal da PBH/Acesso 

Rápido/Oportunidades de Trabalho (https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-

trabalho) e estarão à disposição dos interessados na Supervisão Administrativa e de 

Acervo – Protocolo Geral da sede da URBEL, localizada em Belo Horizonte, no 1º andar do 

Edifício Britânia, com acesso pela Rua da Bahia, n.º 2.735 – garagem, bairro Savassi, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min, onde também poderão ser 

adquiridos em meio digital, mediante o fornecimento de um CD-R ou DVD-R não utilizado, 

ou por cópia reprográfica  (à exceção do Apêndice VI do Anexo I), com o recolhimento de 

R$10,00 (dez reais) relativos ao valor do custo efetivo da reprodução dos documentos 

fornecidos, através de depósito ou transferência direta na conta corrente da Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL: banco 104 (CEF); agência 0093-0 
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(Santa Efigênia); operação 003; conta corrente: 00003487-0, CNPJ n.º 17.201.336/0001-15; 

mediante apresentação de comprovante. 

3.2 O interessado que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos 

deste Edital, poderá formalizar consulta a respeito, através do e-mail 

pss.urbel@pbh.gov.br, ou através de carta protocolada no endereço descrito no item 3.1, 

até 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste edital. 

3.3 As respostas referentes às duvidas, serão disponibilizadas diretamente no Portal da 

PBH/AcessoRápido/Oportunidades de Trabalho (https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-

de-trabalho), no link correspondente a este edital e poderão ser acessadas por todos os 

interessados. 

 

4 IMPUGNAÇÕES 

4.1 Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido até 02 (dois) 

dias úteis após a data da publicação deste Edital, através de carta protocolada no endereço 

descrito no item 3.1 ou através do e-mail pss.urbel@pbh.gov.br. 

4.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o candidato 

que não o fizer no prazo previsto no item 4.1, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

4.3 As respostas às impugnações, quando não acolhidas, serão disponibilizadas diretamente no 

Portal da PBH / Acesso Rápido / Oportunidades de Trabalho 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho), no link correspondente a este 

edital e poderão ser acessadas por todos os licitantes interessados. 

4.4 As respostas às impugnações, quando acolhidas, serão publicadas no Diário Oficial do 

Município – DOM (www.pbh.gov.br/dom) e no Portal da PBH/Acesso 

Rápido/Oportunidades de Trabalho (https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-

trabalho). 

 

5 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 O candidato interessado em participar do presente processo seletivo deverá atender as 

condições apresentadas neste Edital, em especial aos pré-requisitos estabelecidos no 

Anexo III até o último dia de entrega da documentação exigida.  

http://www.pbh.gov.br/dom
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5.2 O candidato interessado em participar do presente processo seletivo deverá possuir 

disponibilidade para, eventualmente, estender a jornada de trabalho até as 22h ou em finais 

de semana, com compensação em banco de horas mensal.  

5.3 A participação do candidato neste processo seletivo implicará o conhecimento e a total, 

irrestrita e irretratável submissão às normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento, aplicando-se o mesmo ao contrato 

administrativo a ser firmado, conforme minuta constante no Anexo VI. 

5.4 Não poderão ser contratados no presente processo seletivo servidor da administração 

pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como empregados 

ou servidores de suas subsidiárias ou controladas, e, ainda, as pessoas de que trata o 

artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, excetuada, em qualquer caso, as 

hipóteses previstas no inciso XVI do artigo 37 da Constituição da República, desde que 

comprovada a compatibilidade de horários. 

5.5 Não poderão ser contratadas no presente processo seletivo pessoas em se enquadram no 

grupo de risco à Covid-19, conforme estabelecidos pelos relatórios da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde,  considerando as disposições da Lei Federal n.º 

13.979/2020, dos Decretos n.º 17.297/2020 e 17.298/2020 e da Portaria Urbel n.º 007/2020, 

em função da susceptibilidade e vulnerabilidade dessa parcela da população à doença 

infectocontagiosa causada pelo novo coronavirus. 

5.6 Somente será aceita inscrição para um único cargo. 

 

6 DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O processo seletivo constará de 02 (duas) etapas de caráter classificatório e eliminatório:  

6.1.1 1ª Etapa: Análise curricular,  

6.1.2 2ª Etapa: Entrevista. 

6.2 A 1ª Etapa - Análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, terá pontuação de 60 

(sessenta) pontos. 

6.3 Serão classificados para a 2ª Etapa os candidatos com maior pontuação na 1ª Etapa, no 

máximo até o triplo do número de vagas para a segunda etapa, para todas as funções 

determinadas no quadro 01.  

6.4 Havendo empate a partir da seleção do triplo de candidatos prevista no item 6.3, todos os 
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candidatos com a mesma pontuação na última posição serão classificados para a próxima 

etapa.  

6.5 A aferição da pontuação na 1ª Etapa deverá observar o disposto no Anexo III. 

6.6 A 2ª Etapa – Entrevista será de caráter eliminatório, com pontuação máxima de 40 

(quarenta) pontos. 

6.7 A pontuação máxima total distribuída será de 100 (cem) pontos. 

6.8 Este processo seletivo será realizado observando todos os protocolos de segurança e 

saúde pública, estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 

Saúde e regulamentações municipal relacionadas, no momento de cada uma das suas 

etapas. 

 

7 DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

7.1 Os candidatos participantes, nos termos do item 2, deverão enviar os documentos 

relacionados a seguir: 

a) Cópia da carteira de identidade ou de documento de identificação equivalente, de valor 

legal, com fotografia; 

b) Cópia do certificado de pessoa física (CPF), ou do comprovante de inscrição no CPF, 

impresso a partir do endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou 

emitido pela entidade conveniada quando não constar do documento de identidade; 

c) Anexo II e IV preenchidos e assinados. Caso seja necessário descrever outras 

experiências profissionais o Anexo IV poderá ser reproduzido para complementar as 

informações solicitadas;  

d) Documentos solicitados no Anexo III.  

7.2 A ausência de quaisquer documentos constantes no subitem 7.1, bem como a falta de 

assinatura nos campos próprios, implicará na eliminação do candidato.  

7.3 Toda a documentação mencionada no subitem 7.1 deverá ser protocolada, até o dia 29 de 

maio de 2020, nos termos do subitem 7.4. 

7.4  O protocolo poderá ser realizado: 

7.4.1 Preferencialmente, para o e-mail pss.urbel@pbh.gov.br, a partir da digitalização 

mailto:pss.urbel@pbh.gov.br
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de toda a documentação solicitada, observando o prazo estabelecido no item 7.3. 

7.4.2 Presencialmente, observado o prazo estabelecido no item 7.3, na unidade 

descentralizada da Urbel – Centro de Apoio Oeste, localizada na Rua Marginal, n.º 

400 (antiga Rua Governador Benedito Valadares, bairro Vila Oeste, em Belo 

Horizonte / MG, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min, 

pessoalmente pelo candidato, mediante identificação, ou por terceiros munidos de 

procuração. 

7.5 O protocolo da documentação de forma presencial se dará por envelope liso (sem 

logotipos), lacrado com cola e rubricado no fecho principal, na interseção entre o 

fechamento e o envelope, de forma a garantir a sua inviolabilidade, seguindo o modelo 

abaixo:  

 

7.6 Será emitido recibo atestando exclusivamente a entrega da documentação, 

independentemente da forma escolhida para protocolo. O conteúdo é de responsabilidade 

do candidato. No recibo deverão constar o nome do candidato, o nome do responsável pela 

entrega do envelope, se for o caso, a data e o horário de entrega, bem como a função 

pleiteada.  

7.7 Não será admitido o encaminhamento de documentação por nenhum outro meio que não os 

previstos neste Edital.  

7.8 Toda a documentação deverá ser entregue uma única vez, não se admitindo 

complementação, inclusão ou substituição de documentos, sob pena de eliminação do 
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processo seletivo. 

7.9 Havendo mais de um protocolo do mesmo candidato, prevalecerá o primeiro entregue, ou 

seja, o de data e horário mais antigos.   

 

8 DA ANÁLISE CURRICULAR E DA ENTREVISTA 

8.1 Da Análise Curricular: 

8.1.1 Na Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Análise 

Curricular analisará a documentação listada no subitem 7.1 e nos anexos nele 

referenciados.  

8.1.1.1 A Comissão de Análise Curricular será previamente constituída para esse 

fim e designada por portaria e poderá contar com o auxílio de outros 

servidores ou empregados públicos também previamente nomeados. 

8.1.2 A formação acadêmica e a experiência profissional, relativas à análise curricular 

serão pontuadas conforme critérios do Anexo III, observado o peso de pontuação do 

Anexo IV, considerando, independentemente do dia, o mês de início e o mês de 

término do contrato.  

8.1.3 A pontuação referente aos títulos de especialização, mestrado e doutorado do 

candidato será cumulativa, sendo avaliada inclusive como requisitos específicos e 

independentes.  

8.1.4 Serão pontuadas experiências referentes a estágios realizados durante a formação 

do candidato, exclusivamente para a função Analista Social, nos termos do Anexo III.  

8.1.5 Serão pontuadas experiências profissionais em assentamentos de interesse social, 

incluindo estágio exclusivamente para a função Analista Social, conforme Anexo III, 

entendendo assentamento de interesse social como aqueles 

constituídos predominantemente por famílias de baixa renda, situados em territórios 

com irregularidades urbanísticas e/ou fundiárias, sendo considerado: 

8.1.5.1 Para experiência no município de Belo Horizonte, aqueles assentamentos 

classificados como Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis 1 e Zeis 2) e 

Áreas Especiais de Interesse Social (Aeis 2), pela Lei nº. 11.182/2019, 

Decreto n.º 16.888/2018 e Decreto 17.133/2019; 

8.1.5.2 Para experiência em outros municípios, aqueles assentamentos oficialmente 
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classificadas como tal pelo Poder Público em lei, portaria, decreto, 

resolução ou instrução normativa. O candidato é responsável por anexar tal 

documentação comprobatória. 

8.1.6 A experiência profissional deverá ser comprovada mediante apresentação da carteira 

de trabalho (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços e deverá ser 

acompanhada de declaração de empresa em que o candidato trabalhou ou Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART).  

8.1.6.1 A declaração da empresa deverá ser feita em papel timbrado e conter os 

seguintes dados: nome e função do declarante, CNPJ da empresa e meio 

de contato comercial (telefone e e-mail).  

8.1.7 Em hipótese alguma serão consideradas, para fins de comprovação da experiência 

profissional, declarações firmadas pelo próprio candidato. 

8.1.8 No caso de experiência profissional exercida em órgãos públicos, serão aceitas 

publicações oficiais, em substituição à CTPS ou ao contrato de trabalho. 

8.1.9 Quaisquer documentos relacionados à análise de experiência profissional 

provenientes de órgãos e instituições localizados fora do país somente serão 

considerados quando traduzidos para o português, mediante tradução juramentada. 

8.1.10 A formação acadêmica básica para a função, exigida como pré-requisito, conforme 

disposto no Anexo III, não será pontuada na análise de currículo. A não comprovação 

da formação mínima para a função implicará na eliminação do candidato. 

8.1.11 O procedimento de abertura e análise da documentação exigida neste Edital será 

realizado pela Comissão de Análise Curricular. 

8.1.12 Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos 

apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: 

certidão de casamento). 

8.1.13 O candidato será responsável pela veracidade dos documentos apresentados, assim 

como por todas as informações prestadas no preenchimento do currículo, sujeitando-

se, no caso de inveracidade das informações constantes, às devidas sanções legais, 

inclusive à rescisão do contrato administrativo de prestação de serviços, no caso de 

aprovação e posterior contratação. 

8.1.14 O resultado da 1ª Etapa - Análise Curricular - será publicado no DOM 

(www.pbh.gov.br/dom) e disponibilizado no Portal da PBH/Acesso 

http://www.pbh.gov.br/dom
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Rápido/Oportunidades de Trabalho (https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-

trabalho), sendo de total responsabilidade dos interessados o acompanhamento das 

publicações afetas ao presente processo seletivo. A adoção de outros meios de 

comunicação: e-mail, fax, telegrama, etc. ficará a critério da Comissão de Análise 

Curricular e não constitui obrigação deste ente.  

8.2 Da Entrevista  

8.2.1 A Comissão Entrevistadora convocará, com base na classificação da 1ª Etapa, o 

triplo de candidatos para submissão à 2ª Etapa - Entrevista.  

8.2.1.1 A Comissão Entrevistadora será previamente constituída para esse fim e 

designada por portaria e poderá contar com auxílio de outros servidores ou 

empregados públicos também previamente nomeados. 

8.2.2 A convocação para a Entrevista será publicada no DOM (www.pbh.gov.br/dom) e 

disponibilizado no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidades de Trabalho 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho), sendo de total 

responsabilidade dos interessados o acompanhamento das publicações afetas ao 

presente processo seletivo. A adoção de outros meios de comunicação: e-mail, fax, 

telegrama, etc. ficará a critério da Comissão Entrevistadora e não constitui obrigação 

deste ente.  

8.2.3 As datas das Entrevistas serão publicadas no DOM (www.pbh.gov.br/dom) e 

disponibilizado no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidades de Trabalho 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho), e ocorrerão na sede da 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min. 

8.2.4 A Entrevista será individual, em data e horário determinados a cada candidato, e 

terão duração máxima de 30min (trinta minutos). 

8.2.5 As entrevistas poderão ser gravadas em áudio, a critério da Comissão Entrevistadora 

e constituirá material de uso exclusivo da Administração Pública. 

8.2.6 Será considerado eliminado o candidato que não comparecer à entrevista no local, 

data e horário, designados, sendo tolerado um atraso de, no máximo, 10min (dez 

minutos). 

8.2.7 A entrevista será realizada por, no mínimo, 03 (três) membros da Comissão 

Entrevistadora, previamente constituída para esse fim, podendo ser acompanhada 

por gestores de unidades administrativas específicas da Urbel, previamente 
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designados por portaria. 

8.2.8 O critério de avaliação da Entrevista será pautado pela análise da compatibilidade do 

perfil do candidato para o desempenho das atribuições por função, indicadas no 

Anexo I, pela coerência das respostas relativas às perguntas específicas por função e 

pela observância de habilidades técnicas. 

8.2.9 O resultado da Entrevista será publicado no DOM (www.pbh.gov.br/dom) e 

disponibilizado no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidades de Trabalho 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho), sendo de total 

responsabilidade dos interessados o acompanhamento das publicações afetas ao 

presente processo seletivo. A adoção de outros meios de comunicação: e-mail, fax, 

telegrama, etc. ficará a critério da Comissão Entrevistadora e não constitui obrigação 

deste ente.  

 

9 DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

9.1 Somente serão considerados aprovados e classificados neste processo seletivo os 

candidatos que completarem todas as etapas do item 6. 

9.2  Havendo empate no número de pontos obtidos, terá preferência o candidato que:  

9.2.1 Obtiver o maior número de pontos na 2ª Etapa - Entrevista; ou 

9.2.2 Tiver maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento. 

9.3 Persistindo o empate depois de aplicados todos os critérios previstos no subitem 9.2, o 

desempate será feito por meio de sorteio público, a ser acompanhado pelos candidatos que 

se interessarem. 

9.4 O resultado da Aprovação e Classificação será publicado no DOM (www.pbh.gov.br/dom) e 

disponibilizado no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidades de Trabalho 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho), sendo de total responsabilidade 

dos interessados o acompanhamento das publicações afetas ao presente processo seletivo.  

 

10 REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel se reserva o 

direito de, por despacho fundamentado de seu Diretor-Presidente:  

http://www.pbh.gov.br/dom
http://www.pbh.gov.br/dom
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10.1.1 revogar o presente processo seletivo simplificado, no todo ou em parte, se for 

considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público; 

10.1.2 anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em 

seu curso;  

10.1.3 homologar o presente processo seletivo simplificado, sem prejuízo da redução 

superveniente das atividades a serem Contratadas. 

10.2 A revogação e a anulação previstas nos itens 10.1 e 10.2, respectivamente, não resulta 

para qualquer interessado direito a ressarcimento ou indenização. 

 

11 DOS RECURSOS 

11.1 Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão de Análise Curricular e à 

Comissão Entrevistadora, conforme a etapa, em todas as decisões proferidas e que tenham 

repercussão na esfera de direitos dos candidatos sem, contudo, ter efeito suspensivo: 

11.1.1 até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado da 1ª Etapa - Análise de 

Currículo, no DOM;  

11.1.2 até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado da 2ª Etapa - Entrevista e 

Arguição Técnica e do resultado da Aprovação e Classificação no DOM.  

11.2 Para a interposição de recursos, o protocolo poderá ser realizado: 

11.2.1 Preferencialmente, para o e-mail pss.urbel@pbh.gov.br, a partir da digitalização 

da documentação necessária, observando os prazos estabelecidos no item 11.1 e 

11.2. 

11.2.2 Presencialmente, observado os prazos estabelecidos nos itens 11.1 e 11.2, na 

Supervisão Administrativa e de Acervo – Protocolo Geral da sede da Urbel, localizada 

em Belo Horizonte, no 1º andar do Edifício Britânia, com acesso pela Rua da Bahia, 

n.º 2.735 – garagem, bairro Savassi, de segunda a sexta-feira, no horário de 

08h00min às 17h00min, pessoalmente pelo candidato, mediante identificação, ou por 

terceiros munidos de procuração. 

11.3 O protocolo do recurso de forma presencial se dará por envelope liso (sem logotipos), 

lacrado com cola e rubricado no fecho principal, na interseção entre o fechamento e o 

envelope, de forma a garantir a sua inviolabilidade, seguindo o modelo abaixo:  

mailto:pss.urbel@pbh.gov.br
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11.4 Os recursos encaminhados, conforme especificado nos itens acima, devem seguir as 

seguintes determinações: 

11.4.1 Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso; 

11.4.2 Ser elaborado com argumentação lógica e consistente; 

11.4.3 Apresentar a fundamentação referente apenas ao ato objeto do recurso. 

11.5 Não será aceita a complementação dos documentos entregues anteriormente e não serão 

aceitos recursos coletivos. 

11.6 Serão indeferidos os recursos que:   

11.6.1 Não estiverem devidamente fundamentados; 

11.6.2 Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

11.6.3 Forem interpostos fora do prazo estabelecido no subitem 11.1; 

11.6.4 Não forem entregues conforme estabelecido no subitem 11.2; 

11.6.5 Não estiverem de acordo com o estabelecido nos subitens 11.3 a 11.5; 

11.6.6 Apresentarem contra terceiros; 

11.6.7 Apresentarem, no corpo da fundamentação, conteúdo acerca de outro objeto que não 
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o do recurso. 

11.7 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no DOM 

(www.pbh.gov.br/dom) e disponibilizada no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidades de 

Trabalho (https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho). 

 

12 DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

12.1 O resultado final do processo seletivo será publicado no DOM (www.pbh.gov.br/dom) e 

disponibilizado no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidades de Trabalho 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho). 

12.2 A convocação para a contratação dos aprovados será feita pela Urbel com o objetivo de 

preenchimento das vagas por função elencadas no item 2.2.  

12.3 Quando da convocação, e dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, o candidato terá direito à 

reclassificação no último lugar da listagem de aprovados, mediante requerimento, podendo 

ser novamente convocado, dentro do prazo de validade do processo seletivo, se houver 

vaga. 

12.3.1 A reclassificação a que se refere o subitem anterior deverá ser feita: 

12.3.1.1 Preferencialmente para o e-mail pss.urbel@pbh.gov.br, observando o 

prazo estabelecido no item 12.3. 

12.3.2 Presencialmente, observado o prazo estabelecido no item 12.3, na 

Supervisão Administrativa e de Acervo – Protocolo Geral da sede da Urbel, 

de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 17h00min, 

pessoalmente pelo candidato, mediante identificação, ou por terceiros 

munidos de procuração. 

12.3.3 O pedido de reclassificação poderá ser requerido apenas uma vez. 

12.4 Os candidatos aprovados poderão ser convocados, observada a ordem de classificação, 

caso haja novas vagas, de acordo com a necessidade da Administração Pública.  

 

13 DA VIGÊNCIA 

13.1 O presente processo seletivo terá vigência pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado, a critério do Poder Executivo, por igual período, contado da data da 

mailto:pss.urbel@pbh.gov.br
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homologação. 

 

14 DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

14.1 O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este Edital, quando convocado, 

será contratado, se atendidas às seguintes exigências: 

14.1.1 Ter sido aprovado e classificado no processo seletivo, na forma estabelecida neste 

Edital; 

14.1.2 Estar em gozo dos direitos políticos; 

14.1.3 Estar quite com as obrigações eleitorais; 

14.1.4 Estar quite com as obrigações militares, nos candidatos do sexo masculino; 

14.1.5 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da contratação; 

14.1.6 Possuir a formação exigida para a função, conforme Anexo III deste Edital; 

14.1.7 Firmar termo de compromisso, conforme modelo apresentado no Anexo V deste 

Edital, no ato da contratação; 

14.1.8 Apresentar os seguintes documentos, quando convocado para contratação: 

a) original e fotocópia da carteira de identidade ou de documento único equivalente, 

de valor legal, com fotografia; 

b) 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; 

c) 1 (uma) fotografia colorida 3x4 recente; 

d) 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; 

e) original e fotocópia do certificado de reservista ou documento equivalente, se do 

sexo masculino; 
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f) original e fotocópia de certidão de casamento ou escritura pública de união 

estável, se for o caso; 

g) original e fotocópia do PIS ou PASEP ou documento equivalente, caso seja 

cadastrado; 

h) original e fotocópia do comprovante de residência atualizado (água, energia ou 

telefone); 

i) original e fotocópia do documento comprobatório da habilitação exigida para a 

função; 

j) original e fotocópia da certidão de registro ativo na entidade profissional 

competente (ex.: conselhos profissionais), quando a entidade assim o exigir; 

k)  atestado médico, informando que o candidato classificado não apresenta 

nenhuma das doenças que o enquadraria no grupo de risco estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, em função da 

pandemia causada pela Covid-19, considerando as disposições da Lei Federal 

n.º 13.979/2020, dos Decretos n.º 17.297/2020 e 17.298/2020 e da Portaria Urbel 

n.º 007/2020. 

l) 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 

Urbel bem como a função para a qual foi convocado; 

m) certidão Negativa de Débito com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

14.1.9 O contratado deverá, no ato da admissão, preencher formulário próprio para 

Declaração de Bens e Valores, ainda que não possua bens e valores a declarar ou 

apresentar cópia da declaração anual de imposto de renda, nos termos da Portaria 

Conjunta CTGM/SMPOG nº 006/2018.  

14.1.10 A Urbel exigirá, no ato da contratação, a documentação comprobatória da 

experiência profissional descrita pelo candidato no formulário constante do Anexo 

IV.  

14.2 O candidato devidamente convocado deverá comparecer ao local e em prazo indicado no 

Ato de Convocação publicado no endereço eletrônico (www.pbh.gov.br/dom) e 

disponibilizado no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidade de Trabalho 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho), para apresentação dos 

https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho
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documentos contidos no item 14.1. 

14.2.1 Para ser contratado, o candidato convocado deverá apresentar a documentação 

exigida, bem como realizar todos os demais procedimentos exigidos neste item 14, a 

fim de viabilizar sua contratação. 

14.3 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 14 e seus 

subitens, no prazo estabelecido no item 14.2, impedirá a contratação do candidato. 

14.4 O candidato deve estar ciente que a contratação é imediatamente posterior ao Ato de 

Convocação, não havendo possibilidade de prorrogação.  

 

15 DO PRAZO 

O prazo da contratação é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério exclusivo do 

CONTRATANTE, a contar da data de homologação do presente certame. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Este processo seletivo não gera aos candidatos classificados direito à contratação, 

importando, entretanto, na irrestrita e irretratável aceitação pelo candidato dos termos e 

condições deste Edital e a obrigação de cumprir com os termos estabelecidos no caso de 

eventual contratação. 

16.2 Os candidatos convocados serão contratados pela Companhia Urbanizadora e de 

Habitação de Belo Horizonte - Urbel, por meio de contrato administrativo, fundamentado na 

Lei Municipal nº 11.175/2019.  

16.3 Por se tratar de contratação para atendimento de atividade sazonal e emergencial, o 

eventual vínculo estabelecido com os profissionais selecionados não importa em 

continuidade de serviços por tempo indeterminado, e em nenhuma hipótese gera 

estabilidade contratual com os órgãos administrativos da esfera municipal. 

16.4 Em nenhuma hipótese será devolvida a documentação entregue para fins deste processo 

seletivo.  

16.5 As publicações referentes a este processo seletivo deverão ser acompanhadas no endereço 

eletrônico (www.pbh.gov.br/dom) e no Portal da PBH/Acesso Rápido/Oportunidades de 

Trabalho (https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho). 

https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho
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16.5.1 O acompanhamento das publicações dos resultados, avisos e comunicados 

relacionados ao processo seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato, não 

obrigando o Município a realizar qualquer comunicação por outros meios - via e-mail, 

fax, telegrama, telefone, etc. 

16.6 A Comissão de Análise Curricular e a Comissão Entrevistadora, quando necessário, 

poderão convocar outros agentes para executar ou prestar apoio na realização deste 

processo seletivo. 

16.7 Os casos omissos serão analisados e deliberados pelas comissões estabelecidas com 

anuência da Presidência da Urbel. 

 

17 DOS ANEXOS 

Anexo  I: Atribuições por Função 

Anexo  II: Cadastro do Candidato e Declaração de Aceite aos Critérios de Avaliação e Contratação 

deste Edital 

Anexo  III: Critérios para Pontuação e Análise de Currículo 

Anexo IV: Formulário Padrão de Análise de Currículo 

Anexo V: Termo de Compromisso 

Anexo VI: Minuta do Contrato 

 

18 FORO 

O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 

Comarca de Belo Horizonte, local da realização do processo seletivo simplificado. 

Belo Horizonte, 19  de maio de 2020. 

 

Claudius Vinicius Leite Pereira 

Diretor-Presidente 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL 
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