SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE FUNÇÃO
GRATIFICADA DE GERENTE DO
CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CMDI)

A Gestão do Trabalho (GGTRA) realizará a segunda etapa do processo de seleção para
preenchimento de vaga de função gratificada de Gerente do CMDI, conforme critérios
estabelecidos na Norma Interna de Seleção de Gerente.
Esclarecemos que este processo não configura concurso público, tratando-se apenas de seleção
para preenchimento de vaga existente e composição de reserva técnica.
Pré-requisitos para inscrição:
- Unidades de Referência: poderão se candidatar os demais Gerentes de Unidade de Saúde e da
sede de todos os Distritos Sanitários e do Nível Central da SMSA e Gerentes de Unidades de
Saúde de diferente Referência da Unidade em questão de todos os Distritos Sanitários.
Inscrições:
Período: 29/01/18 A 05/02/18
Local: GGTRA
Horário: 8:00 às 17h
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.336, 7º andar - Funcionários - Ramal: 3277-5344
O candidato deverá entregar no período e endereço indicados, em envelope lacrado, os
documentos abaixo relacionados, endereçado à Banca Examinadora do Processo Seletivo para
Gerente do CMDI.
Os documentos não serão conferidos no ato de inscrição e o envelope será aberto pela banca no
momento de análise dos documentos.
Documentos Necessários:
1. Declaração de Ciência da chefia imediata e do gestor de maior nível de lotação do servidor
(Anexo I).
2. Currículo Vitae documentado (todos os itens - vide norma anexo - que serão pontuados no
currículo deverão ser comprovados).
3. Termo de compromisso atestando ter disponibilidade para cumprimento de Jornada de
trabalho de 8 horas diárias.
4. Declaração de que não existe processo Administrativo em curso instaurado na
Corregedoria Geral do Município (Anexo II).
5. Declaração de não ser sócio proprietário de empresa privada da área de saúde, prestadora
do SUS (Anexo III).
6. Proposta de gerenciamento para a Unidade em questão e breve exposição de
motivos/interesse em assumir a função gerencial.

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro para fins da Seleção para preenchimento de vaga de função
gratificada de gerente de Unidade de Saúde, realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que possuo disponibilidade para
cumprimento de jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias.

Belo Horizonte,..........de......................................de 2018.

Assinatura:...............................................

Nº da Matrícula............

Nome Legível:..............................................................................................

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
GERÊNCIA IMEDIATA E GESTOR DE MAIOR NÍVEL

Declaro estar ciente, que o (a) servidor (a) ou empregado público (a)
___________________________________________________________
BM______________, irá participar do processo de seleção interna para o
cargo de Gerente______________ da Unidade___________________.

Belo Horizonte, ____ de __________________________ de 2018.

_____________________
Gerência Imediata
(Carimbo)

_____________________
Gerência Maior Nível
(Carimbo)

ANEXO II
DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Seleção para preenchimento de vaga de função
gratificada de gerente de Unidade de Saúde, realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que não existe Processo
Administrativo em curso instaurado em meu nome na Corregedoria Geral do
Município.

Belo Horizonte, _____ de ___________________________ de 2018.

Assinatura: _______________________________________ BM: _____

Nome legível: ___________________________________________

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Seleção para preenchimento de vaga de função
gratificada de gerente de unidade de saúde, realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que não sou sócio-proprietário de
empresa privada prestadora de serviços ao SUS-BH.

Belo Horizonte,..........de......................................de 2018.

Assinatura:....................................................

Nº da Matrícula.................

Nome Legível:..................................................................................

