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SMPOG - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SUGESP

EDITAL N° 01/2021
 

RETIFICAÇÃO
 

A Subsecretária de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, em referência ao Processo Seletivo Simplificado SUGESP
regido pelo Edital Nº 01/2021, destinado à contratação de profissionais que atuarão na área de Tecnologia da Informação para
viabilizar a execução dos projetos de governo e obrigações legais da Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGESP torna
público as seguintes alterações no Edital nº 01/2021, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte de 14 de
agosto de 2021:
 

[...]
 

5.2.4 Para receber a pontuação relativa à experiência, o candidato deverá comprovar o efetivo exercício de atividades mediante
apresentação de uma das seguintes opções:
a) comprovante de experiência expedido por empresa privada ou órgão público, somente sendo aceitas certidões ou
declarações nas quais constem o nome da empresa/órgão, assinatura e carimbo do representante da empresa/órgão, CNPJ,
data de início e término da função, carga horária e detalhamento das funções desempenhadas (conforme modelo sugerido no
ANEXO IV), dados necessários à sua perfeita avaliação, ou
[...]
 

5.2.4.1. Caso os documentos apresentados relativos à comprovação do efetivo exercício de atividades não estiverem de acordo
com o subitem 5.2.4, os mesmos não serão analisados.
[...]
 

Ficam acrescidos os subitens abaixo:
6.1.1. A classificação final dar-se-á a partir da soma dos pontos obtidos pelo candidato na 1ª Etapa -Análise Curricular e
Documental e na 2ª Etapa – Entrevista.
[...]
 

12.12. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos quanto ao respectivo Edital deverão ser direcionados para o e-mail gerhu-
pog@pbh.gov.br.
[...]
 

Fernanda de Siqueira Neves
Subsecretária de Gestão de Pessoas
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