
ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
DIRETORIA DE PAGAMENTOS, BENEFÍCIOS E VANTAGENS. 

 

RLMA 

DIRETORIA DE PAGAMENTOS, BENEFÍCIOS E VANTAGENS /CONTRATOS 

Endereço: Rod. Prefeito Américo Gianetti, S/Nº - 5º andar – Edifício Minas Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG, Cep.  31630-900 

Telefones: 3915-5921/3915-5928/3915-5929 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO SRHU/DPB Nº 037/2015 

 
Tendo em vista que foi detectado pela Diretoria de Pagamentos, Benefícios e Vantagens erro 

material no Comunicado de Convocação nº 037/2015;  

 

A Diretoria de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 

Instrumento Convocatório nº 001/2015, resolve:  
 

 

ONDE SE LÊ:  

 
a) Curriculum Vitae; 

b) 02 (dois) retratos 3x4; 

c) cópia da certidão de casamento/nascimento do candidato e certidão nascimento dos filhos 

(se tiver); 

d) cópia autenticada do histórico escolar – nível fundamental e nível médio; 

e) cópia autenticada do diploma nível superior ou cópia autenticada do histórico escolar 

acompanhado de declaração de conclusão de curso; 

f) cópia da carteira de registro profissional (COREN); 

g) cópia da carteira de identidade RG (expedida pela Secretaria de Segurança Pública); 

h) cópia do CPF; 

i) cópia do título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua quitação 

com as obrigações eleitorais; 

j) cópia do certificado de reservista (se do sexo masculino); 

k) cópia do comprovante de residência recente; 

l) cópia do comprovante do PIS/PASEP; 

m) cópia do comprovante de conta salário no Banco do Brasil; 

n) cópia da Carteira Nacional de Habilitação CNH (quando o cargo concorrido for Motorista). 

o) certidões negativas originais de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Civil. 

p) RIM - Resultado de Inspeção Médica; 
q) Copia da data do primeiro emprego; 

r) Comprovante do tipo sanguíneo Fator RH 

s) Copia do Ato de Resultado Final publicado em 09/07/2015 e deste Comunicado 

(completos). 

 

LEIA – SE:  

 
a) Curriculum Vitae; 

b) 02 (dois) retratos 3x4; 

c) cópia da certidão de casamento/nascimento do candidato e certidão nascimento dos filhos 

(se tiver); 

d) cópia autenticada do histórico escolar – nível fundamental e nível médio; 

e) cópia da carteira de identidade RG (expedida pela Secretaria de Segurança Pública); 

f) cópia do CPF; 
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g) cópia do título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua quitação 

com as obrigações eleitorais; 

h) cópia do certificado de reservista (se do sexo masculino); 

i) cópia do comprovante de residência recente; 

j) cópia do comprovante do PIS/PASEP; 

k) cópia do comprovante de conta salário no Banco do Brasil; 

l) cópia da Carteira Nacional de Habilitação CNH (quando o cargo concorrido for Motorista). 

m) certidões negativas originais de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Civil. 

n) RIM - Resultado de Inspeção Médica; 
o) Copia da data do primeiro emprego; 

p) Comprovante do tipo sanguíneo Fator RH 

q) Copia do Ato de Resultado Final publicado em 09/07/2015 e deste Comunicado 

(completos). 

 

 

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2015. 

 

 

Grace Cristine Oliveira Pereira Camelo 

Diretora de Pagamento, Benefícios e Vantagens 

 

 

Janaíssa Luiza Del Bisoni 

Superintendente de Recursos Humanos 

 


