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SELEÇÃO INTERNA PARA REFERÊNCIA TÉCNICA DISTRITAL DA 
ASSESSORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – REGIONAL PAMPULHA 

 
A Assessoria de Gestão de Pessoas da Regional Pampulha realizará Seleção 

Interna para 02 (duas) vagas de 40 horas de Referência Técnica/ 

Psicólogo. 

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 vagas existentes. Não será possível adesão a 

termo de Opção 40hs ou extensão de jornada para estas vagas.  

Número de vagas/Carga horária:  

- 02 vagas de Referência Técnica Distrital, 40 horas semanais, para atuar na 

assessoria de gestão de pessoas da regional Pampulha.  

- Uma vaga no horário: 07:00 às 16:00  

- Uma vaga no horário: 08:00 às 17:00     

Local de Trabalho: DRES-P- Avenida Presidente Antônio Carlos, 7596- 

Subsolo- São Luiz.       

Pré -requisitos:  

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

profissional Técnico Superior de Saúde / Psicólogo em efetivo exercício na 

SMSA/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 de Pessoas.  

- O edital de seleção será divulgado no site da PBH, link 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas e via e-

mail institucional. 

                       

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas
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Documentação necessária:  

- Currículo documentado, com a devida comprovação por certificados, diplomas 

e declarações referentes aos pré- requisitos apresentados no item análise de 

currículo deste edital. 

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

Distrital na Assessoria de Gestão de Pessoas, digitada em fonte Arial tamanho 

12 (doze) espaçamento 1,5, margens, conforme normas da ABNT, com no 

mínimo 01 (uma) lauda entregue impressa, datada e assinada. 

- Proposta de trabalho para atuar como referência técnica distrital na 

Assessoria de Gestão de Pessoas, digitada em fonte Arial tamanho 12 (doze), 

espaçamento 1,5, margens, conforme normas da ABNT, com no mínimo 01 

(uma) e no máximo 03 (três) laudas entregues impressas, datadas e assinadas. 

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

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

Inscrições:  

. Período: 28/11/2018 à 04/12/2018 

Os profissionais interessados deverão entregar a documentação na Assessoria 

de Gestão de Pessoas Pampulha, Avenida Antônio Carlos, nº 7596, Subsolo - 

Bairro São Luiz. 

 Horário 08:30 às 16:30HS. 

 O(a) candidato(a) deverá aguardar contato da Assessoria de Gestão de 

Pessoas via e-mail sobre sua participação no Processo Seletivo.  

Etapas do processo seletivo:  

1) Análise de Currículo: 20 (vinte pontos) 

Quesitos Pontuação 

Tempo de atuação na rede SUS- 

BH 

01 (um) ponto a cada ano até no 

máximo de 10 (dez) pontos. 

Tempo de atuação em cargo de 

coordenação ou referência técnica 

01 (um) ponto a cada ano até no 

máximo de 03 (três) pontos. 

Especialização em Gestão de 

Pessoas, Psicologia do Trabalho 

ou Gestão Pública 

01 (um) ponto a cada 

especialização até o máximo de 03 

(três) pontos. 
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Mestrado ou doutorado em Gestão 

de Pessoas, Psicologia do 

Trabalho ou Gestão Pública 

02 (dois) pontos para cada pós-

graduação até o máximo de 04 

(quatro) pontos. 

 

2) Análise da Proposta de Referência Técnica Distrital 15 (quinze) pontos e da 

Exposição de Motivos 05 (cinco) pontos;  

3) Prova escrita: 20 (vinte) pontos 

4) Entrevista individual: 40 (quarenta) pontos 

Prova Escrita:  

Data: 05/12/2018 

Horário: 09:00 às 11:00 

Local: DRES-P- Avenida Presidente Antônio Carlos, 7596- Subsolo- São Luiz 

Entrevista individual   

Data e horário: a confirmar com os candidatos  

Local: DRES-P- Avenida Presidente Antônio Carlos, 7596- Subsolo- São Luiz 

Classificação e Resultado do Processo Seletivo:  

- O(a) candidato(a) deverá aguardar contato via e-mail da Assessoria de 

Gestão de Pessoas sobre sua participação no Processo Seletivo.  

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

através de e-mail.  

 

 

 

Belo Horizonte, 23 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Diretoria Regional de Saúde Pampulha  
                                                                           Assessoria de Gestão de Pessoas Pampulha                              

 

 

 

 

 
Referências Bibliográficas 
 
CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. É possível trabalhar o conflito como matéria-
prima da gestão em saúde?. Cad. Saúde Pública [online]. 2005, vol.21, n.2, 
pp.508-516. ISSN 0102-311X. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
311X2005000200017&script=sci_abstract&tlng=pt-  Acesso em 23/11/2018 
 
Estatuto do Servidor: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecp
TaxonomiaMenuPortal&app=legislacao&lang=pt_br&pg=6480&tax=12684> 
Acesso em 23/11/2018. 
 
Gestão do Cuidado no Território – Belo Horizonte 2016. 
Disponível:<https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/gestao_c
uidado_territorio.pdf >.  Acesso em 23/11/2018. 
 
PAULON Simone Mainieri; PASCHE, Dário Frederico e  RIGHI,  Liane Beatriz. 
Support function: from the institutional change to the institutionalization of 
change. Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl 1:809-20. . Acesso em 23/11/2018. 
 
SANTOS FILHO, Serafim Barbosa. Apoio institucional e análise do trabalho em 
saúde: dimensões avaliativas e experiências no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Interface (Botucatu) [online]. 2014, vol.18, suppl.1, pp.1013-
1025.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
2832014000501013&lng=en&nrm=iso&tlng=pt-  . Acesso em 23/11/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CECILIO,+LUIZ+CARLOS+DE+OLIVEIRA
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2005000200017&script=sci_abstract&tlng=pt-
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2005000200017&script=sci_abstract&tlng=pt-
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=legislacao&lang=pt_br&pg=6480&tax=12684
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=legislacao&lang=pt_br&pg=6480&tax=12684
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/gestao_cuidado_territorio.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/gestao_cuidado_territorio.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/gestao_cuidado_territorio.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1801/180135772002.pdf-
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SANTOS+FILHO,+SERAFIM+BARBOSA


                         Diretoria Regional de Saúde Pampulha  
                                                                           Assessoria de Gestão de Pessoas Pampulha                              

 

 

 

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 ASSESSORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Pampulha para atuação na DRES 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)  


