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Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2022 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ICATUFMP
3 mensagens
Pier Domenico Rodrigues Ietto <pietto@icatuseguros.com.br>
4 de março de 2022 11:26
Para: "sueli.campos@pbh.gov.br" <sueli.campos@pbh.gov.br>
Cc: Sergio Egidio <segidio@icatuseguros.com.br>, Grupo Gestao Atuarial e Precificação FMP <Grupo_Gestao_Atuarial_e_Precificacao_FMP@icatuseguros.com.br>, Robson
Martins Da Silva <rmdasilva@icatufundosdepensao.com.br>
Bom dia, Sueli.

Solicito esclarecimento acerca dos critérios de classificação e pontuação por item do Anexo único do edital de seleção. O edital traz apenas a citação sobre uma análise
fundamentada no item 8.1.2 do anexo, mas não há detalhes.
Desta forma, solicito que seja disponibilizado o critério de pontuação por item, forma de classificação e detalhamento da análise fundamentada do processo.
Grato pela sua atenção.

Atenciosamente,

Pier Domenico Rodrigues Ietto
Icatu Fundos de Pensão | Atuarial, Precificação e Gestão da carteira
55 (21) 3824-6276
55 (21) 9 7376-7931
Ligação pelo Teams (pietto)
www.icatuseguros.com.br

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e84a5f8a31&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1726379702563157806&simpl=msg-f%3A1726379702563157806&simpl=msg-a%3Ar8888463702893581691
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Este comunicado, incluindo seus anexos, é de uso exclusivo do destinatário e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não é o destinatário
designado, qualquer uso, cópia, divulgação, veiculação ou distribuição é estritamente proibida. Por favor notifique o remetente imediatamente, respondendo este email,
apague esta mensagem e destrua todas as cópias. This communication, including attachments, is for the exclusive use of addressee and may contain proprietary, confidential
and/or privileged information. If you are not the intended recipient, any use, copying, disclosure, dissemination or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended
recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this communication and destroy all copies.
Suely de Campos <sueli.campos@pbh.gov.br>
4 de março de 2022 12:13
Para: Pier Domenico Rodrigues Ietto <pietto@icatuseguros.com.br>
Cc: Sergio Egidio <segidio@icatuseguros.com.br>, Grupo Gestao Atuarial e Precificação FMP <Grupo_Gestao_Atuarial_e_Precificacao_FMP@icatuseguros.com.br>, Robson
Martins Da Silva <rmdasilva@icatufundosdepensao.com.br>
Boa tarde!
Acusamos o recebimentos,

Atenciosamente,
Suely de Campos|Diretoria Central de Concessão e Controle de Benefícios - DCCB
Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG
Avenida Augusto de Lima, 30, 10º andar, Centro|BH/MG|CEP: 30.190-001
3246-1693 www.pbh.gov.br
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