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ANEXO I 

PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES POR FUNÇÃO 

 

Os(As) CONTRATADOS(AS) deverão manter conduta profissional compatível com os princípios 

reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações e 

desenvolverem as seguintes atribuições conforme as funções selecionadas.   

 

Cargo Engenheiro 

Função: Engenheiro Civil  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Engenharia Civil. 

 Registro ativo no Conselho Profissional. 

 Conhecimento do software Autocad. 

 Domínio do pacote Office. 

Função 

Executar atividades analíticas e operacionais pertinentes a identificação de situações de risco e 

monitoramento e controle das atividades afetas à implantação de infraestrutura, de intervenções de 

mitigação e erradicação das situações de risco geológico e construtivo, bem como a avaliações e 

vistorias em imóveis urbanos, segundo a metodologia adotada pela Urbel, ao desenvolvimento e/ou 

acompanhamento de planos urbanístico-ambientais, avaliando o ambiente físico-ambiental de forma 

integrada com os aspectos sócio organizativos e jurídicos pertinentes, à luz de legislações 

urbanísticas, ambientais e de saneamento vigentes e realizar ações de gestão de contratos dos 

empreendimentos da Urbel.  

Atribuições 

I. Execução de vistorias para: 

a) Realização de avaliação de risco geológico em conjunto com o geólogo; 

b) Avaliação de risco construtivo; 

c) Definição de escopo de intervenções envolvendo contenção, estabilização de encostas 

e dispositivos de drenagem, recuperação e reconstrução de edificações e implantação 

de infraestrutura. 

II. Definição de escopo de intervenções e levantamento de quantitativo para fins de orçamento 

e elaboração de contrato para implantação das obras. 



PROCESSO N.º 01-039.524/22-04 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI 
 

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SMOBI 

Edital PSS SMOBI 001/2022 

III. Acompanhamento e fiscalização de obras e intervenções de implantação de infraestrutura 

e de erradicação e mitigação de risco geológico e construtivo; 

IV. Elaboração de orçamento de obras a serem executadas; 

V. Observar o cumprimento/descumprimento da aplicação das normas urbanísticas e 

ambientais no território e atuar conforme orientações; 

VI. Elaborar relatórios técnicos e de avaliação afetos a vistorias e obras;  

VII. Emitir relatórios e pareceres sobre a viabilidade da concepção da solução técnica, estudos, 

anteprojetos e projetos executivos e as respectivas compatibilizações;  

VIII. Prestar suporte técnico à supervisão de obras mediante a realização de reuniões, visitas e 

orientações técnicas e outras atividades programadas; 

IX. Acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos; 

X. Registrar em diário de obras todas as ocorrências surgidas durante a execução das obras;  

XI. Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total ou em 

parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

de sua execução, as expensas da empresa contratada para execução dos serviços; 

XII. Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no contrato e 

instrumentos dele decorrentes, como cronograma e planejamento da obra; 

XIII. Atentar para segurança dos empregados e de terceiro durante a execução dos trabalhos; 

XIV. Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto 

no contrato; 

XV. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 

tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em 

face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público; 

XVI. Elaborar laudos técnicos; 

XVII. Realizar vistoria detalhada da benfeitoria com o objetivo de caracterizar e quantificar os 

materiais aplicados, seu estado de conservação e idade aparente; 

XVIII. Elaborar orçamento analítico de todas as etapas da construção, depois de levantados todos 

os quantitativos de serviços, chegando-se então ao valor da benfeitoria, conforme 

orientações da ABNT NBR 12.721 e normas da Urbel; 

XIX. Viabilizar as medições mensais conforme os serviços executados e os cronogramas fisico-

financeiros. 

XX. Planejar e acompanhar a execução das obras, bem como o seu cronograma físico-financeiro, 

XXI. Elaborar relatórios de acompanhamento das obras, 
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XXII. Apresentar esclarecimentos sobre as obras através de reuniões periódicas com as 

comunidades quando necessário. 

XXIII. Fornecer apoio técnico entre as áreas no que se refere a interface das atividades para o 

prosseguimento do trabalho e de serviços complementares ou não previstos, 

XXIV. Verificar os projetos, orçamentos e obras, juntamente com as respectivas equipes para 

recomendação de ajustes nos projetos e orçamentos de execução, 

XXV. Fiscalizar o cumprimento do contrato, do termo de referência, do fornecimento e aplicação 

de materiais de construção, conferindo as especificações técnicas e critérios para medição, 

XXVI. Controlar e elaborar a emissão das ordens de serviços. 

XXVII. Promover advertências às empreiteiras, quando do descumprimento dos contratos. 

XXVIII. Emitir os termos de recebimento provisório e definitivo das obras. 

XXIX. Fazer anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA-MG das obras fiscalizadas. 

XXX. Promover reuniões no canteiro de obras para solução de pendências e devidos 

encaminhamentos. 

XXXI. Analisar a viabilidade técnica e econômica da implantação da obra de engenharia. 

XXXII. Elaborar os documentos técnicos necessários para compor os editais de licitação de projetos 

e obras da Urbel. 

XXXIII. Realizar a juntada de documentos técnicos, tais como: projetos, Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART), planilhas de orçamento, para a compor o processo de 

licitação de projetos e obras da Urbel. 

XXXIV. Auxiliar no gerenciamento e no planejamento da execução dos empreendimentos de obra 

da Urbel, junto aos coordenadores urbanísticos e fiscais de obras. 

XXXV. Preparar a documentação necessária para as solicitações de aditivos de prazo dos contratos 

de obras da Urbel. 

XXXVI. Preparar a documentação necessária para as solicitações de reprogramações de contratos 

de obras da Urbel. 

XXXVII. Auxiliar na articulação com outros órgãos da Administração Municipal para a execução de 

obras 

XXXVIII. Auxiliar no acompanhamento dos contratos de financiamento e repasse junto aos Agentes 

Financiadores. 

XXXIX. Auxiliar na preparação da documentação necessária dos contratos de obras de repasse e 

financiamento para envio à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

XL. Acompanhar a formalização dos termos aditivos. 
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XLI. Preparar e encaminhar para os fiscais de contrato a documentação com todas as 

informações da empresa que executará as obras da Urbel (envio de ART, portarias, 

composições de preços unitários, cronogramas, contratos e projetos). 

XLII. Monitorar os empreendimentos da Urbel no Plano de Obras da Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura. 

XLIII. Preparar a documentação para atendimento aos órgãos de controle externos e demandas 

jurídicas. 

XLIV. Analisar e elaborar projetos de engenharia 

XLV. Elaborar planilhas de orçamento utilizando ferramentas de tecnologia da informação. 

XLVI. Elaborar composições de preços unitários. 

XLVII. Efetuar cotações de materiais. 

XLVIII. Elaborar levantamento de quantitativos de projetos de engenharia e arquitetura. 

XLIX. Analisar, elaborar e acompanhar os preços de serviços das planilhas de orçamento durante 

a execução de obras e projetos. 

L. Elaborar cronogramas físico-financeiros. 

LI. Desenvolver estimativas de custos dos recursos necessários para contemplar as atividades 

previstas nos projetos executivos de engenharia. 

LII. Elaborar e monitorar o andamento dos projetos básicos, termos de referência e solicitações 

de contratação para licitação de planos urbanísticos-ambientais, serviços técnicos e 

consultoria de engenharia, incluindo especificações, quantitativos e composições de custos 

para os serviços a serem contratados, procedimentos para elaboração e fiscalização dos 

serviços, cronograma, dentre outros.  

LIII. Planejar, gerir, fiscalizar e monitorar a execução física e financeira dos contratos de planos 

urbanísticos e ambientais dos empreendimentos da Urbel. 

LIV. Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos nos contratos, bem 

como seus instrumentos decorrentes.  

LV. Acompanhar e aprovar as solicitações de aditivos, que se fizerem necessárias durante a 

execução do contrato. 

LVI. Comunicar ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira tomada 

de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em face de risco 

ou iminência de prejuízo ao interesse público. 

LVII. Representar o objeto do contrato em reuniões junto ao demais setores da empresa e a 

terceiros, prestando informações, esclarecimentos e deliberações, referentes ao 

empreendimento. 
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LVIII. Elaborar cronograma de desembolso financeiro mensal, conforme previsão real do 

empreendimento. 

LIX. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as 

especificações contidas no contrato, bem como na planilha, observado o termo de referência.  

LX. Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto no 

contrato.  

LXI. Realizar ações de gestão de contratos englobando processamento de medições mensais, 

elaboração de relatórios de acompanhamento de contratos, fornecimento de informações ao 

SGEE, acompanhamento e controle dos contratos sob gestão da Urbel. 

LXII. Atestar as notas fiscais e faturas.  

LXIII. Emitir relatórios e pareceres sobre a viabilidade da concepção da solução técnica, dos 

estudos e planos urbanísticos-ambientais e as respectivas compatibilizações.  

LXIV. Realizar vistorias e elaborar relatórios, laudos, pareceres técnicos diversos e apresentações. 

LXV. Realizar trabalhos em campo sempre que necessário, em assentamentos de interesse 

social, para coleta de dados e informações necessárias à execução dos trabalhos. 

LXVI. Realizar e participar de reuniões internas e externas ao setor e suas atividades. 

LXVII. Realizar e participar de reuniões nos assentamentos com as comunidades, para 

apresentação e discussão de planos urbanísticos-ambientais, inclusive em reuniões 

noturnas e em finais de semana. 

LXVIII. Elaborar planilhas de quantitativos e de custos das intervenções propostas nos planos 

urbanísticos e ambientais. 

LXIX. Elaborar orçamentos de planos urbanísticos-ambientais, de serviços de consultoria e de 

solicitações de serviços extracontratuais.  

LXX. Dar suporte à elaboração da documentação técnica necessária para formalização de 

processos licitatórios, de chamamentos ou outros meios de seleção e contratação pública. 

LXXI. Elaborar editais de licitação, chamamentos ou outros meios de seleção e contratação 

pública, bem como autuar os processos de contratação direta e de convênios. 

LXXII. Auxiliar na orientação de ações voltadas para o aperfeiçoamento da gestão corporativa, 

destacadamente, na sistematização, implantação e monitoramento dos processos de 

trabalho. 

LXXIII. Dar suporte à gestão de processos de trabalho, por meio da elaboração, revisão e 

codificação dos instrumentos normativos próprios, bem como da construção e divulgação de 

indicadores de monitoramento. 

LXXIV. Atuar nas ações voltadas à integridade pública na implementação da política habitacional. 
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LXXV. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações.  

LXXVI. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas à engenharia e que forem delegadas. 

 

Cargo Engenheiro 

Função: Engenheiro Geotécnico  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Engenharia Civil com especialização – 

pós-graduação Lato Sensu em Geotecnia, reconhecida pelo MEC. 

 Registro ativo no Conselho Profissional. 

 Conhecimento do software Autocad. 

 Domínio do pacote Office. 

Função 

Executar atividades analíticas e operacionais pertinentes a identificação, classificação, 

monitoramento e controle das instabilidades e situações de risco geológico; à elaboração de projetos 

e estudos de estabilização de encostas, percolação e canalização. 

Atribuições 

I. Planejar, gerir e monitorar a execução física e financeira dos contratos dos projetos, estudos 

e serviços dos empreendimentos, conforme Decreto n° 15.185, de 04 de abril de 2013, que 

dispõe sobre a criação das funções de gestor e fiscal de contratos administrativos no âmbito 

da administração direta e indireta do Município de Belo Horizonte. 

II. Definir o escopo de intervenções envolvendo contenção, estabilização de encostas e 

dispositivos de drenagem e implantação de infraestrutura. 

III. Elaborar laudos geológicos e geotécnicos. 

IV. Emitir relatórios e pareceres sobre a viabilidade da concepção da solução técnica, estudos, 

anteprojetos e projetos executivos e as respectivas compatibilizações por meio de 

contratação. 

V. Elaborar e monitorar o andamento dos projetos básicos, termos de referência e solicitações 

de contratação para licitação de projetos, obras, serviços técnicos e consultoria relacionados 

aos empreendimentos.  

VI. Elaborar planilhas de quantitativos e memórias de cálculo com as devidas justificativas, 

visando atendimento aos empreendimentos. 
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VII. Prestar suporte técnico à supervisão de obras mediante a realização de reuniões, visitas e 

orientações técnicas e outras atividades programadas. 

VIII. Gerenciar e atualizar junto às concessionárias e órgãos públicos informações, cadastros e 

base de dados referentes aos empreendimentos. 

IX. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

X. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas à engenharia e que forem delegadas. 

 

Cargo Geólogo 

Função: Geólogo  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Geologia ou Engenharia Geológica. 

 Registro ativo no Conselho Profissional. 

 Conhecimento do software Autocad. 

 Domínio do pacote Office. 

Função 

Executar atividades analíticas e operacionais pertinentes a identificação, classificação, 

monitoramento e controle das instabilidades e situações de risco geológico; suporte e 

acompanhamento junto aos engenheiros na definição de escopo de intervenções e obras que visam 

a mitigação, erradicação e controle de risco geológico. 

Atribuições 

I. Execução de vistorias para: 

a) Caracterização e identificação e avaliação de situações de risco geológico   

b) Definição de escopo de intervenções em parceria com o engenheiro envolvendo contenção, 

estabilização de encostas e dispositivos de drenagem, recuperação e reconstrução de 

edificações e implantação de infraestrutura. 

II. Definição de escopos de intervenções para mitigação do risco geológico; 

III. Elaboração de laudos geológico geotécnico; 

IV. Realização de mapeamento de diagnóstico de risco geológico/geotécnico; 

V. Elaboração de pareceres técnicos para fins de regularização fundiária e licenciamentos 

ambientais. 
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VI. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, 

especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

VII. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades afetas 

à geologia e que forem delegadas. 

 

Cargo Arquiteto 

Função: Arquiteto  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo ou Arquitetura. 

 Registro ativo no Conselho Profissional. 

 Domínio do software Autocad. 

 Domínio do pacote Office. 

Função 

Executar e fiscalizar trabalhos arquitetônicos e urbanísticos em assentamentos de interesse social, 

referentes ao desenvolvimento e/ou acompanhamento de estudos ambientais, planos urbanístico-

ambientais e de regularização fundiária e edilícia, avaliando o ambiente físico-ambiental de forma 

integrada com os aspectos sócio-organizativos e jurídicos pertinentes, à luz de legislações 

urbanísticas, ambientais e de saneamento vigentes, formulando regulamentações específicas 

quando pertinente. 

Atribuições 

I. Elaborar e monitorar o andamento dos projetos básicos, termos de referência e solicitações 

de contratação para licitação de estudos e planos urbanísticos-ambientais e de ações de 

Regularização Fundiária, incluindo especificações, quantitativos e composições de custos 

para os serviços a serem contratados, procedimentos para elaboração e fiscalização dos 

serviços, cronograma, dentre outros.  

II. Planejar, gerir, fiscalizar e monitorar a execução física e financeira dos contratos, de planos 

urbanísticos, estudos ambientais, projetos para ações de Regularização Fundiária e serviços 

dos empreendimentos da Urbel, conforme Decreto n° 15.185, de 04 de abril de 2013, que 

dispõe sobre a criação das funções de gestor e fiscal de contratos administrativos no âmbito 

da administração direta e indireta do município de Belo Horizonte. 

III. Elaborar e analisar cronogramas de desembolso financeiro mensal, conforme previsão real 

do empreendimento. 

IV. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as 
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especificações contidas no contrato, bem como na planilha, observado o termo de referência.  

V. Aprovar a medição dos serviços efetivamente realizados, em consonância com o previsto no 

contrato.  

VI. Atestar as notas fiscais e faturas.  

VII. Receber o objeto do contrato mediante termo assinado pelas partes.  

VIII. Orientar, controlar e/ou executar atividades técnicas, na área de arquitetura, elaborando e 

desenvolvendo planos, projetos para ações de Regularização Fundiária e estudos 

ambientais. 

IX.  Emitir relatórios e pareceres sobre a viabilidade da concepção da solução técnica dos 

estudos e planos urbanísticos-ambientais e as respectivas compatibilizações.  

X. Elaborar plantas de parcelamento do solo e levantamento de edificações de conjuntos 

habitacionais para fins de regularização fundiária, promover a regularização em áreas de 

interesse social (Reurb-S), acompanhar o registro dos parcelamentos e dos conjuntos 

habitacionais executados pelo poder público, acompanhar a titulação dos moradores.  

XI. Elaborar orçamentos de estudos e planos urbanísticos-ambientais, de serviços de consultoria 

e de solicitações de serviços extracontratuais.  

XII. Realizar vistorias e elaborar relatórios, laudos, pareceres técnicos diversos e apresentações. 

XIII. Realizar trabalhos em campo sempre que necessário, em assentamentos de interesse social, 

para coleta de dados e informações necessárias à execução dos trabalhos. 

XIV. Realizar e participar de reuniões internas e externas ao setor e suas atividades. 

XV. Realizar e participar de reuniões nos assentamentos com as comunidades, para 

apresentação e discussão de planos, urbanísticos-ambientais e ações de Regularização 

Fundiária, inclusive em reuniões noturnas e em finais de semana. 

XVI. Atentar para segurança dos empregados e de terceiros durante a execução dos trabalhos.  

XVII. Coordenar e acompanhar os estudos, planos urbanísticos e ambientais, licenciamento e 

ações de Regularização Fundiária dos empreendimentos da Urbel, incluindo coordenação de 

equipe multidisciplinar. 

XVIII.  Realizar a interface com órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, 

visando a execução dos planos, licenciamento urbanístico e ambiental e ações de 

regularização fundiária dos empreendimentos da Urbel.  

XIX. Representar a Urbel, em conjunto com os demais setores responsáveis pelo 

empreendimento, nas audiências públicas e reuniões afins junto aos conselhos municipais e 

comissões, objetivando o licenciamento urbanístico e ambiental dos empreendimentos.  

XX. Conduzir a elaboração de relatórios para aprovação ou viabilização dos empreendimentos de 
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infraestrutura e urbanização, de responsabilidade executiva da Urbel, junto aos órgãos 

competentes. 

XXI. Monitorar e realizar o controle do cumprimento das condicionantes e da renovação das 

licenças ambientais e urbanísticas referentes aos empreendimentos da Urbel.  

XXII. Acompanhar e subsidiar com informações técnicas o cumprimento dos Planos de Controle e 

Programas de Monitoramento Ambiental e Urbanístico das intervenções realizadas Urbel, por 

meio de reuniões, vistorias e elaboração de relatórios periódicos. 

XXIII. Participar da elaboração de orçamentação pública e acompanhar marcos e indicadores de 

processos e resultados. 

XXIV. Dar suporte à elaboração da documentação técnica necessária para formalização de 

processos licitatórios, de chamamentos ou outros meios de seleção e contratação pública. 

XXV. Elaborar editais de licitação, chamamentos ou outros meios de seleção e contratação pública, 

bem como autuar os processos de contratação direta e de convênios. 

XXVI. Auxiliar na orientação de ações voltadas para o aperfeiçoamento da gestão corporativa, 

destacadamente, na sistematização, implantação e monitoramento dos processos de 

trabalho. 

XXVII.Dar suporte à gestão de processos de trabalho, por meio da elaboração, revisão e codificação 

dos instrumentos normativos próprios, bem como da construção e divulgação de indicadores 

de monitoramento. 

XXVIII. Atuar nas ações voltadas à integridade pública na implementação da política habitacional. 

XXIX. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações.  

XXX. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas à arquitetura e urbanismo e que forem delegadas. 

 

Cargo Analista Social 

Função: Analista Social  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Sociologia, Ciências Sociais, Psicologia, 

Serviço Social, Geografia, Pedagogia, Filosofia ou História. 

 Registro ativo no Conselho Profissional, quando a entidade disponibilizar o serviço. 

 Conhecimento do pacote Office. 
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Função 

Desenvolver atribuições pertinentes à inclusão de famílias nos programas da Política Municipal de 

Habitação e outros desenvolvidos pela Urbel, remoção e atendimento de famílias, à mobilização e 

comunicação social, acompanhamento social de obras e atividades de planejamento urbano, 

educação urbana e ambiental, apoio à contratação e fiscalização de contratos relativos ao trabalho 

social da Urbel.  

Atribuições 

I. Prestar atendimento, esclarecimentos e informação ao público interno e externo, 

pessoalmente, por telefone, por ambientes digitais ou por meio de ofícios e processos.  

II. Elaborar relatórios sociais individualizados. 

III. Coordenar e realizar pesquisas para coleta de dados dos usuários da área e seu entorno. 

IV. Realizar cadastros, sindicâncias, relatórios sociais e encaminhamentos sociais diversos junto 

às famílias. 

V. Organizar cadastros e demais formulários sociais que se fizerem necessários. 

VI. Realizar reuniões para esclarecimentos e orientações às famílias em processo de 

atendimento. 

VII. Realizar reuniões e atividades voltadas para ações de geração de renda, educação urbana e 

ambiental e mobilização social. 

VIII. Apoiar em campanhas e na entrega de materiais voltados para ações de geração de renda, 

educação urbana e ambiental e mobilização social. 

IX. Apoiar equipes em trabalhos de campo afetos ao planejamento, ao desenvolvimento de 

projetos e à execução de obras. 

X. Dar subsídio às decisões de planejamento e execução de obras. 

XI. Organizar e apoiar processos de participação social afetos ao planejamento, ao 

desenvolvimento de projetos e à execução de obras. 

XII. Verificação de atendimento de critérios para acesso à Política Municipal de Habitação. 

XIII. Acompanhamento de todas as etapas de inclusão das famílias nos programas habitacionais 

que forem definidos, inclusive a realização de sindicâncias. 

XIV. Acompanhamento das mudanças. 

XV. Acompanhamento de famílias nos endereços de abrigamento provisório e de atendimento 

definitivo. 

XVI. Acompanhamento de famílias em obras. 

XVII. Convencimento para execução de obra com mão de obra própria. 
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XVIII. Convencimento para retorno às moradias em caso de parecer de monitoramento. 

XIX. Mobilização social para medidas de autoproteção. 

XX. Fiscalização de contratos, serviços e produtos no âmbito do trabalho social. 

XXI. Apoio no processo de preparação de licitações, pregões e contratações de serviços afetos ao 

trabalho social. 

XXII. Atuar nos escritórios externos / em campo no acompanhamento social de obras executadas 

pela Urbel, passando pelos eixos de remoção, mobilização e fortalecimento comunitário, 

educação ambiental e desenvolvimento econômico, nos diversos empreendimentos 

desenvolvidos pela Urbel 

XXIII. Dar suporte à elaboração da documentação técnica necessária para formalização de 

processos licitatórios, de chamamentos ou outros meios de seleção e contratação pública. 

XXIV. Elaborar editais de licitação, chamamentos ou outros meios de seleção e contratação pública, 

bem como autuar os processos de contratação direta e de convênios. 

XXV. Auxiliar na orientação de ações voltadas para o aperfeiçoamento da gestão corporativa, 

destacadamente, na sistematização, implantação e monitoramento dos processos de 

trabalho. 

XXVI. Dar suporte à gestão de processos de trabalho, por meio da elaboração, revisão e codificação 

dos instrumentos normativos próprios, bem como da construção e divulgação de indicadores 

de monitoramento. 

XXVII. Atuar nas ações voltadas à integridade pública na implementação da política habitacional. 

XXVIII. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

XXIX. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas à área social e que forem delegadas. 

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Analista de Administração e Finanças  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Administração, Economia ou Ciências 

Contábeis. 

 Conhecimento do pacote Office. 

 Registro ativo no Conselho Profissional. 
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Função 

Executar atividades analíticas e operacionais relacionadas: à gestão de administração de recursos 

materiais e serviços para garantir o bom funcionamento da Companhia; ao planejamento 

orçamentário-financeiro dos processos de custeio da Urbel e de investimento em obras do Fundo 

Municipal de Habitação Popular (FMHP); à concessão do financiamento habitacional vinculado à 

PMH; e a licitações e gestão de processos.  

Atribuições 

I. Controlar atividades de aquisição de material e serviços, de forma centralizada conforme 

orientações dos órgãos competentes da PBH, ou descentralizada na Companhia, observando 

os procedimentos específicos para cada modalidade de licitação e instrução processual, nos 

termos da legislação vigente. 

II. Controlar as atividades relacionadas ao protocolo, central de impressões, transporte, serviços 

gerais, manutenções prediais, conservação e limpeza e acervo documental da Companhia. 

III. Controlar contratos de custeio da Urbel e respectivas garantias, assumindo, sempre que 

solicitado, a função de fiscal.  

IV. Controlar a execução do orçamento aprovado para obras, indenizações, pagamentos de 

benefícios e cotas de custeio da Urbel, interagindo com demais órgãos e plataformas de 

sistemas centralizados da PBH. 

V. Monitorar os processos de pagamento da Urbel e FMHP nos seus vários estágios, fazendo 

interlocução com instituições financeiras e órgãos da Administração Municipal. 

VI. Analisar e consolidar documentação necessária à prestação de contas de convênios e 

contratos junto às instituições financeiras de captação de recursos públicos.  

VII. Elaborar plano de financiamento, com o cálculo das prestações mensais de amortização e 

juros e evolução de contratos. 

VIII. Consolidar o fechamento do custo dos empreendimento e posterior elaboração de planilha, 

com rateio por unidades habitacionais. 

IX. Executar atividades operacionais de concessão de financiamentos habitacional aos 

beneficiários da PMH, nos termos da legislação vigente. 

X. Manter atualizado o banco de dados do financiamento habitacional – CADUrbel, de acordo 

com as revisões periódicas demandadas pelos beneficiários e processos de interveniência 

oriundos da área social. 

XI. Controlar a agenda de atendimentos dos beneficiários dos diversos conjuntos habitacionais 

na sede, ou no BH RESOLVE, para emissão e assinaturas nos contratos de financiamento 

habitacional. 

XII. Coordenar e acompanhar o trâmite dos contratos e demais instrumentos jurídicos para 
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assinaturas das autoridades do Município. 

XIII. Elaborar plano de financiamento, com o cálculo das prestações mensais de amortização e 

juros. 

XIV. Abrir e realizar o acompanhamento dos processos administrativos dos mutuários. 

XV. Processar os pedidos de quitação voluntária do saldo devedor, nos termos da legislação 

vigente. 

XVI. Apresentar a política de financiamento e subsídios e instrumentos jurídicos (contrato de 

financiamento, termo de permissão de uso, etc.) nas comunidades beneficiadas;  

XVII. Elaborar relatórios gerenciais e estatísticos com indicadores, de forma a subsidiar a tomada 

de decisão da diretoria. 

XVIII. Dar suporte à elaboração da documentação técnica necessária para formalização de 

processos licitatórios, de chamamentos ou outros meios de seleção e contratação pública. 

XIX. Elaborar editais de licitação, chamamentos ou outros meios de seleção e contratação pública, 

bem como autuar os processos de contratação direta e de convênios. 

XX. Auxiliar na orientação de ações voltadas para o aperfeiçoamento da gestão corporativa, 

destacadamente, na sistematização, implantação e monitoramento dos processos de 

trabalho. 

XXI. Dar suporte à gestão de processos de trabalho, por meio da elaboração, revisão e codificação 

dos instrumentos normativos próprios, bem como da construção e divulgação de indicadores 

de monitoramento. 

XXII. Atuar nas ações voltadas à integridade pública na implementação da política habitacional. 

XXIII. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações.  

XXIV. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas à área administrativa e de finanças e que forem delegadas. 

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Analista de Recursos Humanos  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Psicologia ou Administração. 

 Conhecimento do pacote Office. 

 Registro ativo no Conselho Profissional. 
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Função 

Elaborar estudos, planos e projetos de desenvolvimento de pessoas, levantando necessidades e 

realizando pesquisas. Atuar na execução e acompanhamento de projetos relativos a Recrutamento 

e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Cargos, Salários e Carreira, Benefícios e Administração 

de Pessoal. 

Atribuições 

I. Acompanhar processos de contratação, adaptação e desempenho dos jovens que fazem parte 

dos Programas Adolescente Trabalhador e Jovem Aprendiz fazendo a ligação entre a 

instituição contratada e o setor de trabalho. 

II. Conduzir o Programa de Estágio, desde os processos de Recrutamento e Seleção até as 

Avaliações Periódicas que constituem o Programa de Estágio, inclusive na elaboração e 

emissão de relatórios sobre o Programa. 

III. Executar trabalhos de desenvolvimento e manutenção do Plano de Cargos, Salários e Carreiras 

de empresa.  

IV. Planejar e levantar necessidades de treinamento junto às gerências e pela triagem das 

informações coletadas, para calcular o orçamento de treinamento de cada ano.  

V. Dar apoio logístico aos treinamentos específicos externos em seminários promovidos pela 

empresa. Encaminhar funcionários da empresa para treinamentos externos solicitados pelas 

gerências e aprovados pela Diretoria. 

VI. Elaborar instrução nominativa, definindo as normas, procedimentos e competências de cada 

área, incluindo a criação de formulários.  

VII. Elaborar e atualizar manuais, contendo direitos, deveres e políticas de recursos humanos.  

VIII. Gerir o processo da avaliação de desempenho, analisando seus resultados, para orientar as 

promoções dos empregados e definir necessidades de treinamento. 

IX. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

X. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas à área de recursos humanos e que forem delegadas. 

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Contador 

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de formação acadêmica em Ciências Contábeis. 
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 Conhecimento do pacote Office. 

 Registro ativo no Conselho Profissional. 

Função 

Elaborar os diversos demonstrativos contábeis da empresa e responder por eles, representando a 

empresa junto a órgão oficiais, bem como prestar assessoria à diretoria e gerências da empresa 

sobre assuntos fiscais, tributários e contábeis. 

Atribuições 

I. Efetuar a classificação e registro contábil da contabilidade pública (Fundo Municipal de 

Habilitação Popular - FMHP) e privada (Urbel). 

II. Executar a conciliação da contabilidade pública e privada envolvendo as contas patrimoniais e 

de resultado. 

III. Efetuar a elaboração final das demonstrações financeiras da Urbel. 

IV. Elaborar relatórios contábeis, patrimoniais e gerenciais para a tomada de decisões pela 

diretoria/presidência. 

V. Efetuar o acompanhamento das áreas fiscal e tributária.  

VI. Prestar contas relativas aos registros contábeis e financeiros para a Administração Municipal e 

Tribunal de Contas do Estado. 

VII. Elaborar todas demonstrações, exigidas pela Receita Federal do Brasil, em cumprimento às 

obrigações ficais. 

VIII. Efetuar publicações e registros das demonstrações financeiras e atas. 

IX. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, 

especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 

da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

X. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas às ciências contábeis e que forem delegadas. 

 

Cargo Analista Administrativo 

Função: Bacharel em Direito  

Requisitos Obrigatórios  

 Formação acadêmica em Direito. 

 Domínio do pacote Office. 
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Função 

Executar atividades jurídicas de análise, pesquisa, orientação e elaboração de documentos, 

pareceres, atas, ofícios, em conformidade com a legislação vigente, os princípios norteadores da 

Administração Pública e a doutrina. 

Atribuições 

I. Realizar pesquisa, leitura, triagem e análise de autos administrativos e judiciais. 

II. Preparar minutas de ofícios, termos, recibos, textos jurídicos, formulários, relatórios, petições, 

pareceres, portarias, decretos, contratos, atas e outros atos. 

III. Prestar apoio jurídico nos procedimentos de regularização fundiária. 

IV. Acompanhar reuniões e audiências públicas. 

V. Prestar apoio jurídico aos procedimentos administrativos, inclusive os procedimentos de licitação 

e contratação. 

VI. Prestar apoio em questões afetas às relações de trabalho. 

VII. Realizar diligências em órgãos públicos. 

VIII. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, 

especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

IX. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades afetas 

ao direito e que forem delegadas. 

 

Cargo Assistente Administrativo 

Função: Assistente Administrativo  

Requisitos Obrigatórios  

 Mínimo de 02 (dois) anos de conclusão do Ensino Médio. 

Função 

Dar suporte às atividades administrativas, organização de processos e atendimento ao público. 

Atribuições 

I. Prestar atendimento, esclarecimentos e informação ao público interno e externo, pessoalmente, 

por telefone, por ambientes digitais ou por meio de ofícios e processos. 

II. Controlar e gerir as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem. 

III. Instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando 

prazos, normas e procedimentos legais. 
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IV. Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, 

documentos, relatórios, periódicos e outras publicações. 

V. Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais 

postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados 

e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação. 

VI. Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais 

e das normas de comunicação oficial. 

VII. Realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais, 

os prazos de validade, as condições de armazenagem. 

VIII. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, 

especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

IX. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades afetas 

à assistência administrativa e que forem delegadas. 

 

Cargo Assistente Administrativo 

Função: Técnico de Segurança do Trabalho  

Requisitos Obrigatórios  

 Curso Técnico em Segurança no Trabalho. 

 Registro no Ministério do Trabalho como Técnico de Segurança do Trabalho. 

Função 

Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa observando as condições de trabalho 

para determinar fatores e risco de acidentes bem como promover treinamento e esclarecimento aos 

empregados. 

Atribuições 

I. Identificar e informar os fatores de risco de acidentes, doenças profissionais e do trabalho e 

a presença de agentes Ambientais agressivos ao trabalhador propondo a sua eliminação ou 

seu controle. 

II. Identificar e informar os fatores de risco de acidentes, doenças profissionais e do trabalho e 

a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador propondo a sua eliminação ou 

seu controle. 

III. Executar, promover e avaliar procedimentos de segurança e higiene, programas de 

prevenção e eventos para divulgação das normas de segurança. 

IV. Executar as normas de segurança e de higiene nas obras físicas mesmo quando executadas 
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por terceiros. 

V.     Avaliar e fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para cada função. 

VI. Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção e higiene observando a legislação 

a qualidade e especificações técnicas recomendadas. 

VII.     Prestar assistência à Comissão Interna de Prevenção e Acidentes (CIPA) e gerir o seu 

funcionamento. 

VIII. Levantar e estudar os dados estatísticos sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais 

e do trabalho para ajustes nas ações de prevenção. 

IX. Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligadas à prevenção de acidentes do 

trabalho, doenças profissionais e do trabalho. 

X. Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração 

Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. 

XI. Executar tarefas afins e condizentes ao cargo, sempre que necessário, e demais atividades 

afetas à segurança do trabalho e que forem delegadas. 

  


