
 

Sábado, 28 de Março de 2015      Ano:XXI - Edição N.: 4773  
 
Poder Executivo  
 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação - Secretaria Municipal Adjunta de Recursos 
Humanos 

RETIFICAÇÃO - EDITAL 07/2014

 

O Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, comunica 
as alterações no Edital n.º 07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte em 12 
de Dezembro de 2014, nos seguintes termos: 

1) DAS INSCRIÇÕES

 

Onde se lê:

 

(...)

 

4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 
eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, no período da 00h00 do dia 23/02/2015 às 23h59 do dia 
02/04/2015, considerando como horário oficial o de Brasília.

 

(...)

 

Leia-se:

 

(...)

 

4.2.1. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas pela internet, no endereço 
eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, no período da 00h00 do dia 23/02/2015 às 23h59 do dia 
07/04/2015, considerando como horário oficial o de Brasília.

 

Onde se lê:

 

(...)

 

4.2.18. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no DOM, 
no endereço eletrônico www.pbh.gov.br/dom, afixada nos murais da Secretaria Municipal Adjunta de 
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Recursos Humanos e da Secretaria Municipal de Saúde, além de disponibilizada no endereço 
eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br para consulta a partir de 15/04/2015.

 

Leia-se:

 

(...)

 

4.2.18. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no DOM, 
no endereço eletrônico www.pbh.gov.br/dom, afixada nos murais da Secretaria Municipal Adjunta de 
Recursos Humanos e da Secretaria Municipal de Saúde, além de disponibilizada no endereço 
eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br para consulta a partir de 28/04/2015.

 

2) DOS CANDIDADOS COM DEFICIÊNCIA

 

Onde se lê:

 

(...)

 

6.6. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 03/04/2015 
os documentos a seguir:

 

Leia-se:

 

(...)

 

6.6. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência e necessitar de atendimento especial deverá encaminhar ou entregar até o dia 07/04/2015 
os documentos a seguir:

 

3) DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL PARA 
REALIZAÇÃO DE PROVAS

 

Onde se lê:

 

(...)

 

7.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas, deverá encaminhar, até o dia 03/04/2015, o requerimento de condição 
especial (ANEXO V) devidamente preenchido e assinado, das seguintes formas:

Página 2 de 5DOM - Diário Oficial do Município |

30/03/2015http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp



 

Leia-se:

 

(...)

 

7.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas, deverá encaminhar, até o dia 07/04/2015, o requerimento de condição 
especial (ANEXO V) devidamente preenchido e assinado, das seguintes formas:

 

Belo Horizonte, 27 de março de 2015

 

Gleison Pereira de Souza

Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humanos

 

EDITAL Nº 07/2014

RETIFICAÇÃO

 

O Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, comunica 
a alteração no Edital Nº 07/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte em 12 
de dezembro de 2014, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê:

 

(...)

ANEXO I

 

(...)

 

HABILITAÇÃO EXIGIDA, JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO INICIAL

 

(...)

Cargo

Categoria 
Profissional/ 
Especialidade/ 
Área de Atuação

Habilitação Exigida
Jornada 
de 
Trabalho

Vencimento Inicial em 
Novembro/2014

Cirurgião 
Dentista

Cirurgia e 
Traumatologia 
Buco-maxilo-
facial

Curso superior completo, 
em nível de graduação, 
em Odontologia, registro 
profissional e da 
especialidade junto ao 

20 (vinte) 
horas 
semanais.

Vencimento base de R$ 
2.311,50 de acordo com a 
Lei Municipal 10.252/11, 
mais abonos conforme a 
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Conselho Regional de 
Odontologia.

área de atuação e a 
unidade de lotação.

 

(...)

Enfermeiro
Ciência da 
Informação

Curso superior 
completo, em nível de 
graduação, em 
Enfermagem, registro 
profissional expedido 
pelo Conselho Regional 
de Enfermagem e 
Especialização em 
Ciência e/ou Tecnologia 
da Informação.

40 (quarenta) 
horas 
semanais.

Vencimento base de 
R$ 3.747,88 de acordo 
com a Lei Municipal 
10.753/14, mais 
abonos conforme a 
área de atuação e a 
unidade de lotação.

 

(...)

Engenheiro
Segurança do 
Trabalho

Curso Superior 
completo, em nível de 
graduação, em 
Engenharia, 
reconhecido pelo 
Ministério da Educação 
e Cultura – MEC, 
registro profissional 
expedido pelo 
Conselho Regional, e 
especialização em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho.

30 (trinta) 
horas 
semanais.

Vencimento base de 
R$ 2.911,16 de acordo 
com a Lei Municipal 
10.753/14, mais 
gratificações 
totalizando até R$ 
2.000,00 conforme a 
Lei Municipal 9.550/08, 
na área de atuação e 
unidade de lotação.

 

Leia-se:

 

(...)

 

ANEXO I

 

(...)

 

HABILITAÇÃO EXIGIDA, JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO INICIAL

 

(...)

Cargo

Categoria 
Profissional/ 
Especialidade/ 
Área de Atuação

Habilitação Exigida
Jornada de 
Trabalho

Vencimento Inicial em 
Novembro/2014

Cirurgião 
Dentista

Cirurgia e 
Traumatologia 
Buco-maxilo-facial

Curso superior 
completo, em nível de 
graduação, em 
Odontologia, registro 

20 (vinte) 
horas 
semanais.

Vencimento base de R$ 
2.311,50 de acordo com 
a Lei Municipal 
10.753/14, mais abonos 
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profissional e da 
especialidade junto ao 
Conselho Regional de 
Odontologia.

conforme a área de 
atuação e a unidade de 
lotação.

 

(...)

 

Enfermeiro
Ciência da 
Informação

Curso superior 
completo, em nível de 
graduação, em 
Enfermagem, registro 
profissional expedido 
pelo Conselho Regional 
de Enfermagem e 
Especialização em 
Ciência e/ou Tecnologia 
da Informação ou 
Sistemas de 
Informação.

40 (quarenta) 
horas 
semanais.

Vencimento base de 
R$ 3.747,88 de acordo 
com a Lei Municipal 
10.753/14, mais 
abonos conforme a 
área de atuação e a 
unidade de lotação.

 

(...)

Engenheiro
Segurança do 
Trabalho

Curso Superior 
completo, em nível de 
graduação, em 
Engenharia ou 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
reconhecido pelo 
Ministério da Educação 
e Cultura – MEC, 
registro profissional 
expedido pelo Conselho 
Regional, e 
especialização em 
Engenharia de 
Segurança do Trabalho.

30 (trinta) 
horas 
semanais.

Vencimento base de 
R$ 2.911,16 de acordo 
com a Lei Municipal 
10.753/14, mais 
gratificações 
totalizando até R$ 
2.000,00 conforme a 
Lei Municipal 9.550/08, 
na área de atuação e 
unidade de lotação.

 

Belo Horizonte, 27 de março de 2015

 

Gleison Pereira de Souza

Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humanos
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