CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 05/2015 – ÁREA DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVA DE TÍTULOS
Conforme competência delegada pela Portaria SMARH Nº 007 de 04 de março de 2015, a Gerente de
Planejamento e Acompanhamento de Recursos Humanos, torna pública a Convocação para a Prova de Títulos de todos
os candidatos aprovados na Prova de Redação após Recursos do Concurso Público para Professor Municipal regido
pelo Edital 05/2015, e comunica que a mesma encontra-se disponível no site da Fundação Renato Azeredo - FRA
(www.gestaoconcurso.com.br).
1. Os candidatos convocados deverão, durante o período de 24/02/2016 a 01/03/2016, acessar o endereço eletrônico da
FRA www.gestaoconcurso.com.br, localizar o link denominado “Avaliação de Títulos”, inserir seu número de inscrição
e data de nascimento, selecionar os campos correspondentes aos títulos que possuem, preencher corretamente o
formulário conforme instrução, enviar os dados e imprimir o formulário.
2. O formulário de “Avaliação de Títulos”, devidamente assinado, e os documentos que foram informados através do
site, deverão ser encaminhados em envelope fechado contendo na parte externa “Prova de Títulos – Edital 05/2015 –
Educação”, além do n.º de inscrição, nome e cargo/disciplina das seguintes formas:
a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, no endereço: Rua das Tangerinas, nº 933, Bairro Vila Cloris, Belo
Horizonte, MG, no horário das 09h00 às 18h00 (exceto sábados, domingos e feriados), ou
b) via SEDEX ou CARTA, ambos com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios com custo por
conta do candidato, endereçado à FRA: Rua das Tangerinas, nº 933 - Vila Cloris – Belo Horizonte – MG – 31744-108.
3. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos convocados em conformidade com o item 9.4 do Edital.
4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio e a comprovação dos documentos de títulos, DEVENDO
ENVIAR APENAS UM ENVELOPE POR CANDIDATO.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com clareza.
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2016
Cínthia Soares Gonçalves
Gerente de Planejamento e Acompanhamento de Recursos Humanos – Interino

