
 

 

RESPOSTA OFÍCIO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2022 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG 

À 
Comissão Responsável pela seleção de EFPC 
Ref.: Resposta ao Ofício Comissão de Seleção Pública 001/22 - nº 020/2022 

Prezados Senhores, 

O ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO - IcatuFMP, entidade fechada de previdência 
complementar classificado como multipatrocinado, estabelecido na cidade do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701 a 
2101, no Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 e inscrita no CNPJ sob nº 
01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais, vem por meio 
desta apresentar RESPOSTA AO OFÍCIO nº 020/2022.  

Esta resposta contempla o seguinte quesito: 

- Descrever a estrutura (espaço físico/equipe) do escritório, situado à Rua Rio Grande do 
Norte, 694 - 2º andar, no que toca à parte que será destinada para atendimento presencial 
aos servidores de Belo Horizonte. 

Resposta:  

Estamos situados à Rua Rio Grande do Norte, 694 – 2º andar e 6º andar, sala 1. CEP 30130-
131. Belo Horizonte. MG.  

Nossas instalações acomodam 30 colaboradores, sendo divididos em: 2 gerências para 
atendimento a parcerias, com 11 colaboradores, 2 gerências para atendimento a corretores 
com 16 colaboradores, 1 diretoria regional e 2 assistentes administrativas.  

Além das estações de trabalho, possuímos 3 salas de reunião, sendo 2 para até 8 pessoas 
e uma para até 16 pessoas que também é utilizada para treinamentos. Neste caso, a sala 
comporta 30 pessoas como sala de aula. Além disso, a filial possui uma recepção 
comportando 4 pessoas sentadas.  







  

No 2º andar, possuímos o andar corrido com 292,70 m² e no 6º andar possuímos ½ andar 
com 146,35 m². 

Desta forma, o atendimento presencial aos servidores de Belo Horizonte será realizado no 
local acima descrito, considerando toda sua estrutura, em dias e horários a serem definidos 
de forma conjunta com o IcatuFMP. 

Sem mais, apresentamos nossos cordiais saudações. 

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2022 

 

Icatu Fundo Multipatrocinado 
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