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SELEÇÃO INTERNA PARA REFERÊNCIA TÉCNICA DISTRITAL DA 
TEMÁTICA DE SAÚDE MENTAL DA GERÊNCIA REGIONAL DE 
ASSISTÊNCIA, EPIDEMIOLOGIA E REGULAÇÃO PAMPULHA 

 
 

A Gerência Regional de Assistência, Epidemiologia e Regulação Pampulha 

realizará Seleção Interna para 01 (uma) vaga de 20 horas de Referência 

Técnica para atuar com a temática de saúde mental nesta gerência 

distrital.  

O processo seletivo é aberto aos profissionais de Nível Superior da Saúde / 

Psicólogo em efetivo exercício na SMSA/PBH. Esclarecemos que este 

processo não configura concurso público, tratando-se apenas de seleção 

interna para preenchimento de vaga existente. Não será possível adesão a 

termo de Opção 40hs ou extensão de jornada para esta vaga.  

 

Número de vagas/Carga horária:  

- 01 vaga de Referência Técnica Distrital, 20 horas semanais, para atuar com 

a temática de saúde mental na Regional Pampulha. 

 

Pré -requisitos:  

- Ser profissional efetivo ou municipalizado da SMSA/PBH, categoria 

profissional Técnico Superior de Saúde / Psicólogo em efetivo exercício na 

SMSA/PBH.  

- Ter conhecimento da política Municipal de Saúde Mental de Belo Horizonte 

- Ter experiência de trabalho na equipe de saúde mental da rede da PBH 

- Declaração de liberação da Chefia Imediata da Unidade e da Diretoria 

Regional de Saúde onde o servidor encontra-se lotado e parecer sobre 

necessidade de reposição, no caso de sua aprovação (Anexo I);  

 

Divulgação:  

A responsabilidade pela divulgação do processo de seleção será da DRES-

P/Gestão do Trabalho, com apoio do Núcleo de Acompanhamento sócio 

funcional da GGTRA/SMSA.  
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Documentação necessária:  

- Currículo documentado (comprovando todas as informações do currículo); 

- Proposta de trabalho para atuar como referência técnica distrital na temática 

de saúde mental  

- Breve exposição de motivos em assumir a função de Referência Técnica 

Distrital na temática de Saúde Mental  

- Declaração de liberação da Chefia Imediata da Unidade e da Diretoria 

Regional de Saúde onde o servidor encontra-se lotado (Anexo I).  

 

Inscrições:  

. Período  de  22/05/18 a 28/05/18. 

Os profissionais interessados deverão entregar a documentação na 

GERGETRP, Avenida Antônio Carlos, nº 7596, Subsolo - Bairro São Luiz. 

 horário 08:30 às 16:30HS. 

. O(a) candidato(a) deverá aguardar contato da DRES/Gestão do Trabalho via 

e-mail sobre sua participação no Processo Seletivo.  

 

Etapas do processo seletivo:  

1) Análise de Currículo  

2) Análise da Proposta de Referência Técnica Distrital e da Exposição de 

Motivos;  

3) Entrevista individual  

 

Classificação e Resultado do Processo Seletivo:  

- O(a) candidato(a) deverá aguardar contato da DRES/Gestão do Trabalho via 

e-mail sobre sua participação no Processo Seletivo.  

- O (a) candidato(a) será informado de seu resultado no processo seletivo 

através de e-mail.  

 

 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2018
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ANEXO I  
 

Declaração 
 

Declaro, para os devidos fins, que autorizo o(a) servidor(a) 
____________________________________________________________  
BM______________, a participar de Seleção Interna para REFERÊNCIA 
TÉCNICA DISTRITAL DA TEMÁTICA DE SAÚDE MENTAL Pampulha para 
atuação na GAERE P, e, no caso da sua aprovação, informo:  
 
( ) Não haverá necessidade de sua reposição; 
  
( ) Haverá necessidade de sua reposição.  
 
Observações:  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 
Belo Horizonte, ____ de __________________________ de 2018.  
 
 
 
 
 
 
_____________________________           __________________________  
             Gerência Imediata                                      Diretoria DRES  
          (assinatura e carimbo)                                  (assinatura e carimbo)  
 


