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SMPOG - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SUGESP
EDITAL N° 02/2022

 
RETIFICAÇÃO

 
A Subsecretária de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, torna público as seguintes alterações no Edital

SUGESP nº 02/2022, publicado no Diário Oficial do Município - DOM, de 10 de setembro de 2022:
 

- O subitem 5.1.6 passa a vigorar com a seguinte redação:
5.1.6 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional, 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 do(a) empresa/órgão, assinatura e carimbo do representante do(a) empresa/órgão,
CNPJ, data de início e término da função, carga horária semanal e detalhamento das funções desempenhadas (conforme
modelo sugerido no ANEXO III), dados necessários à sua perfeita avaliação;
b. cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), constando obrigatoriamente a folha de identificação com número
e série, a folha com a foto do portador, a folha com a qualificação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações
de salário que constem mudança de função e detalhamento das funções desempenhadas, dados necessários à sua perfeita
avaliação;
c. cópia do contrato de prestação de serviço;
d. publicações oficiais de nomeação e exoneração no caso de experiência profissional exercida em órgãos públicos ou
declaração e/ou atestados devidamente assinados por autoridade pública, devidamente identificada por cargo e matrícula
(conforme modelo sugerido no ANEXO III);
e. nota(s) fiscal(is) de prestação de serviços que contenha(m) a descrição das atividades desempenhadas e o período da
prestação do serviço;
f. contrato ou Estatuto Social da empresa que demonstre a vinculação empresarial do candidato, devidamente registrado na
Junta Comercial da localidade da empresa.
 
- O subitem 5.1.6.3 passa a vigorar com a seguinte redação:
5.1.6.3 Caso não conste o detalhamento das funções desempenhadas nos documentos citados no subitem 5.1.6, o candidato
deverá apresentar, sob pena de ter o período de experiência desconsiderado para fins de pontuação:
- o modelo de declaração de experiência sugerido no ANEXO III; ou
- ART/RRT válida, que esteja devidamente assinada pelo contratado e contratante, paga e registrada, constando a atividade
exercida; ou
- Certidão de Acervo Técnico, devidamente expedida pelo Conselho de Classe competente e constando a atividade exercida.
- Fica incluído o subitem 5.1.6.5:
 
5.1.6.5 Para a comprovação da experiência profissional prevista no Quadro 2 - Critérios de Avaliação – Análise Curricular e
Documental, referente ao item 3, do cargo de Arquiteto, o candidato deverá apresentar um ou mais documentos listados a
seguir:
a. Relatório de Estudo de Impacto de Vizinhança - REIV emitidos pela PBH, para comprovação dos Estudos de Impacto de
Vizinhança - EIV;
b. Relatório de Estudo de Impacto Ambiental - REA emitidos pela PBH, para comprovação dos Estudos de Impacto Ambiental -
EIA;
c. Planta de Parcelamento do Solo aprovada pela PBH, para comprovação dos Projetos de parcelamento do solo;
d. Alvará de Construção ou Baixa de Construção emitidos pela PBH, para comprovação dos Projetos de edificação.
 
- O subitem 12.5 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
12.5 Os candidatos aprovados neste processo seletivo poderão ser convocados para atuação em outros órgãos e/ou entidades
da administração pública, exceto na Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, para o provimento de cargo idêntico e que possua
os mesmos requisitos de habilitação acadêmica e profissional.
 

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2022
 

Fernanda de Siqueira Neves
Subsecretária de Gestão de Pessoas
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