


 

 

dos certificados de conclusão de curso, ou declarações de conclusão de curso 
devidamente emitidas pelas instituições de ensino, credenciadas/reconhecidas pelo 
MEC.  

O candidato precisa comprovar também o tempo de serviço na PBH (Classificação 
do Servidor) ou em outra instituição para obter a pontuação nos itens do currículo 
referente a experiência profissional. O candidato pode acessar a Classificação do 
Servidor através do Portal do Servidor: Portal do servidor da Prefeitura de Belo 
Horizonte 

IV – Termo de compromisso atestando ter disponibilidade para cumprimento de 
jornada de trabalho de 40 horas semanais e atendimento à exigência de integral 
dedicação ao serviço podendo inclusive haver sua convocação sempre que houver 
interesse da Administração conforme (Anexo II). 
V - Declaração de não ser sócio proprietário de empresa privada, prestadora de 
serviços à PBH (Anexo III). 
VI - Proposta de gerenciamento para a Unidade à qual foi aberto o processo de 
seleção, digitada em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, conforme normas 
da ABNT, com no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) laudas, com data, nome 
e assinatura, em formato pdf 
VII - Exposição de motivos e interesse em assumir a função gerencial da Unidade 
pleiteada, com data, nome e assinatura, digitada em fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento 1,5, conforme normas da ABNT, com no mínimo meia e no máximo 
uma lauda, em formato pdf. 
 
Etapas do Processo Seletivo: 

● Análise do Curriculum: 20 pontos  
● Análise da Proposta de Gerenciamento: 20 pontos 
● Análise da exposição de motivos e interesse em assumir a função: 05 pontos 
● Prova escrita virtual (Via plataforma Google Meet): 30 pontos 
● Entrevista Individual virtual (Via plataforma Google Meet): 25 pontos 
 
Composição da Comissão Examinadora: 
 
I- Representante da GESPE/DIEP 

II- Representante da DRES-L 

III- Representante GAERE-L 

IV- Representante da GERGETR-L 

V- Representante da Comissão Local 

VI- Representante GRSAM 

VII- Representante CERSAM - L 

 

https://portaldoservidor.pbh.gov.br/azc
https://portaldoservidor.pbh.gov.br/azc
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