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Belo Horizonte, Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022.

  Acesse a Edição

PROCESSO SELETIVO: RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 005/2022 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SMED
Edição: 6618 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 08/10/2022

SMED - Secretaria Municipal de Educação
RETIFICAÇÃO

EDITAL Nº 005/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SMED

 
O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SMED, torna público a retificação

do EDITAL Nº 005/2022 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SMED – publicado no DOM de 22/09/2022, para
contratação de profissionais para trabalhar, por tempo determinado, prioritariamente no Projeto de Expansão do Programa de
Engajamento, nos seguintes termos:
 
Onde se lê:
 
“4.4 A documentação listada no subitem anterior, alíneas "a" a "f", é de entrega obrigatória. A ausência de quaisquer
documentos implicará a eliminação do candidato.”
 
Leia-se:
 
“4.4 A documentação listada no subitem anterior, alíneas "a" a "e", é de entrega obrigatória. A ausência de quaisquer
documentos implicará a eliminação do candidato.”
 
Onde se lê:
 
“4.7 Toda a documentação mencionada no subitem 4.2 deverá ser encaminhada eletronicamente, frente e verso, em arquivo
único no formato PDF, por meio da plataforma de ensino a distância, EAD PBH, até as 17 horas do dia 05 de outubro de 2022.”
 
Leia-se:
 
“4.7 Toda a documentação mencionada no subitem 4.2 deverá ser encaminhada eletronicamente, frente e verso, em arquivo
único no formato PDF, por meio da plataforma de ensino a distância, EAD PBH, até as 17 horas do dia 16 de outubro de 2022.”
 
Onde se lê:
 
“ANEXO I
PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
 
PSICÓLOGO
 
PRÉ-REQUISITOS:
- Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação - bacharelado - de nível superior em
Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC.
- 2 anos de experiência mínima em Psicologia Organizacional ou do Trabalho, devidamente comprovada;
- Registro ativo e Certidão de Nada Consta expedida pelo Conselho Regional de Psicologia.
(...)”
 
Leia-se:
 
“ANEXO I
PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
 
PSICÓLOGO
 
PRÉ-REQUISITOS:
- Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação - bacharelado - de nível superior em
Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC.
- 2 anos de experiência mínima em Psicologia Organizacional ou do Trabalho, devidamente comprovada;
(...)”
 

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2022
 

Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben
Secretária Municipal de Educação
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