
 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

- O envio da documentação ocorrerá EXCLUSIVAMENTE nos dias 22 e 23 de dezembro de 2022, 

no horário de 08:00 às 17:00 horas.  

Salientamos que, nos termos do subitem 4.9 do Edital, será considerado eliminado o(a) 

candidato(a) que não anexar a documentação na data definida. 

A seguir, mostraremos o passo a passo para envio de documentos. 

Leia com atenção para que não haja dúvidas! 

Você deve acessar o endereço eletrônico: https://ead.pbh.gov.br/login/index.php e fazer login com 

o usuário e senhas enviados, no e-mail cadastrado no ato de inscrição. 

 

Após, selecione a opção Análise Curricular:  

 

 

Clique em Documentos de Entrega Obrigatória e Facultativa: 

Selecione a opção “ADICIONAR ENVIO”. 

https://ead.pbh.gov.br/login/index.php


 

 

 

 

 

Na tela seguinte, adicione os documentos de acordo com o edital: 

 



 

 

 

 

 

Você pode anexar um único arquivo contendo todos os documentos exigidos em Edital ou um 

arquivo para cada documento. 

IMPORTANTE: só serão aceitos arquivos com a extensão .pdf com tamanho máximo de 200Mb 

Documentação obrigatória e facultativa, nos termos do subitem 4.1: 

a. carteira de identidade ou de documento de identificação equivalente, de valor legal, com 

fotografia;  

b. CPF, ou do Comprovante de Inscrição no CPF, impresso a partir do endereço eletrônico da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou emitido pela entidade conveniada quando não constar 

do documento de identidade;  

c. comprovante de residência (água, luz, telefone, ou boleto bancário) emitido nos últimos 03 

meses, em nome do candidato.  

d. comprovante da habilitação mínima exigida no ANEXO I deste Edital;  

e. documentos comprobatórios da qualificação técnica, conforme subitem 5.1.4, se houver. 



 

 

 

 

  



 

 

 

Após incluir os arquivos, aparecerá a tela abaixo:  

 

Clique em “SALVAR MUDANÇAS”. 

 

A próxima tela exibirá a confirmação do envio dos documentos (Status de envio): 

 

IMPORTANTE: Caso haja o envio de mais de uma documentação, serão considerados apenas 

os primeiros arquivos enviados nos termos do subitem 4.9 do Edital. 

Prontinho! Seus documentos foram enviados para análise.  

Agora é só acompanhar as publicações no site da Prefeitura de Belo Horizonte, no Módulo 

Oportunidades de Trabalho. 

Ainda tem dúvidas? Encaminhe um e-mail para gevif.processoseletivo@pbh.gov.br. 

Boa sorte! 

mailto:gevif.processoseletivo@pbh.gov.br

