PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DRS LESTE

SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE FUNÇÃO GRATIFICADA
DE GERENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE

A DRS Leste realizará a primeira etapa do processo de seleção para
preenchimento de vaga de função gratificada de Gerente para o CENTRO DE
SAÚDE NOVO HORIZONTE, conforme critérios estabelecidos na Norma Interna e
cronograma a seguir.
Esclarecemos que este processo não configura concurso público, tratandose apenas de seleção para preenchimento de vaga existente.
Pré-requisitos para inscrição:
• Ser gerente de unidade de saúde do mesmo Distrito Sanitário da unidade
em questão.
Inscrições:
•

Período: de 29 a 31/01/2018

•

Local: Gestão do Trabalho Leste - Horário: de 8:00h. às 17:00h.

•

Endereço: Rua Lauro Jaques, 20 – 3º andar – bairro Floresta

Documentos Necessários:
•

Declaração de Ciência da Chefia imediata e do Gestor de maior Nível de
lotação do servidor ( Anexo 1);

•

Curriculum Vitae documentado;

•

Termo de Compromisso, atestando ter disponibilidade para cumprimento de
jornada de trabalho de 8 horas diárias;

•

Declaração de que não existe Processo Administrativo em curso instaurado
na Corregedoria Geral do Município (Anexo II);

•

Declaração de não ser sócio-proprietário de empresa privada da área da
saúde, prestadora do SUS ( Anexo III);

•

Proposta de gerenciamento para a Unidade em questão e breve exposição
de motivos/interesse em assumir a função gerencial.

Etapas do Processo Seletivo:
• Análise do Curriculum, da proposta de Gerenciamento e da exposição de
motivos;
• Entrevista Individual;

Maria José Vieira Fidélis de Moura

Éwerton Lamounier Júnior

Gestão do Trabalho Leste

Diretoria Regional de Saúde Leste

ANEXO l

Declaração

1. Declaro, para os devidos fins, que autorizo o(a) servidor(a)
_______________________________________ Matrícula/BM______________,
a participar de Seleção Interna para função gratificada de Gerente do C. S. Novo
Horizonte e, no caso da sua aprovação, informo:

(

) Não haverá necessidade de sua reposição;

(

) Haverá necessidade de sua reposição.

Observações:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Belo Horizonte, ____ de __________________________ de 2018.

_______________________
Gerência Imediata

__________________________
Diretoria de Saúde

ANEXO Il

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins da seleção para preenchimento de vaga de função gratificada
de gerente do C. S. Novo Horizonte, que não existe Processo Administrativo em
curso instaurado em meu nome na Corregedoria Geral do Município.

Belo Horizonte, _____ de ___________________________ de 2018.

Assinatura: _______________________________Matrícula/BM: _____________
Nome legível: ______________________________________________________

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da seleção interna para preenchimento de vaga de função
gratificada de gerente do C. S. Novo Horizonte, que não sou sócio proprietário de
empresa privada prestadora de serviços ao SUS-BH.

Belo Horizonte, _____ de ___________________________ de 2018.

Assinatura: _______________________________ Matrícula/BM: _____________
Nome legível: ______________________________________________________

