
EDITAL UTRAMIG PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL Nº 001/2013

1. Preâmbulo

O  Presidente  da  Fundação  de  Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  –

UTRAMIG, no uso da atribuição que lhe  confere o art.  7º do Decreto Estadual  nº

45.740/2011, com fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, no artigo

2º, Inciso V e §2º, da Lei Estadual nº 18.185, de 04 de junho de 2009, e no Decreto

Estadual  nº.  45.155,  de  21  de  agosto  de  2009,  considerando  a  necessidade

temporária  de  excepcional  interesse  público  de  não  interromper  os  respectivos

serviços,  torna  pública  a  realização  de  Processo  Seletivo  Simplificado  para

contratação temporária de pessoal,  a abertura das inscrições aos interessados em

celebrar  contrato  temporário  com  a  Administração  Pública  Estadual  e  estabelece

normas que regem a seleção de profissionais das áreas de conhecimento previstas no

Anexo II, até a realização e conclusão do concurso público, já autorizado por decisão

da Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento,  Gestão e Finanças – CCGPGF,

para prestação de serviços nesta Fundação, conforme Ofício CCGPGF nº 314/2013. 

2. Das Disposições Preliminares:

2.1 – Este Edital e a legislação aplicável regulamentam as regras para contratação por

tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público da

Fundação  de  Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  –  UTRAMIG,

compreendendo  o  recrutamento,  a  seleção,  a  contratação  e  a  dispensa  de

profissionais contratados.

2.2 – Entende-se por contratação por tempo determinado para atender a necessidade

de excepcional interesse público as hipóteses consignadas na Lei nº 18.185, de 04 de

junho de 2009. 
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2.3 – O presente processo seletivo simplificado destina-se a selecionar  candidatos

para  o  preenchimento  de  33  (trinta  e  três)  vagas,  para  realização  de  atividades

administrativas, até a nomeação dos aprovados em concurso público, não excedendo

ao prazo de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado pelo prazo de até 01 (um) ano e

extinguido nos casos previstos no artigo 13 da Lei nº 18.185/2009.

2.4  –  O  Processo  Seletivo  Público  Simplificado  será  regido  por  este  Edital,  seus

Anexos e subsidiariamente pela Lei nº 18.185/2009 e pelo Decreto nº 45.155/2009.

2.5 – O presente Processo Seletivo Simplificado não se constitui em concurso público

de provas ou de provas e títulos, nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição

da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos. 

2.6 – A simples aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegura o direito à

contratação, que deverá atender à oportunidade e conveniência das necessidades da

Administração  Pública.  Os  requisitos  e  informações  prestadas  pelos(as)

candidatos(as)  no ato da inscrição  serão comprovados na 2a etapa:  ANÁLISE DE

CURRÍCULO E DOCUMENTOS.

2.7  –  O  caráter  jurídico  do  contrato  firmado  com fundamento  na  Lei  Estadual  nº

18.185/09,  regulamentada  pelo  Decreto  Estadual  nº.  45.155/09  é  de  direito

administrativo e não gera vínculo empregatício entre o contratado e o Estado de Minas

Gerais, de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

2.8 – O contratado é segurado do Regime Geral  de Previdência  Social,  conforme

disposto no §13 do art. 40 da Constituição da República, a que faz referência o artigo

7º do Decreto Estadual nº. 45.155/09.

2.9 – O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de até 2 (dois) anos,

contado da data da publicação.

2.10 – Para as vagas constantes neste Edital exigir-se-á escolaridade mínima de nível

médio  para  o  cargo  de  Assistente  de  Gestão  de  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento – ASGPD, e nível superior completo para o cargo de Analista de
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Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento – ANGPD, conforme Anexo II deste

Edital, observando-se a área de formação quando exigida para ambos os cargos.

2.11 –  As atividades a serem desenvolvidas  são as constantes do Anexo I,  deste

Edital. 

2.12  –  A  carga  horária  de  trabalho  é  de  8  (oito)  horas  diárias,  totalizando  40

(quarenta) horas semanais, dentro do horário de funcionamento da instituição.

2.13  –  Não  será  permitido  o  preenchimento  de  currículo  para  mais  de  1  (uma)

função/vaga.

2.14 – O período de inscrição para as vagas será realizado de 15 a 19 de julho de

2013.

2.15 – O prazo e condições de Recurso constam no item 6 deste Edital.

2.16 – Integram o presente Edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Função, Atribuições e Remuneração;

Anexo  II  –  Quadro  de  Vagas,  Área  de  Formação,  Habilitação/Requisito  e

Município;

Anexo III – Critérios para Análise Curricular;

2.16.1  –  Anexos  ao  presente  edital,  que  estarão  disponíveis  no  sítio  eletrônico

www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado.

Anexo IV – Modelo de Currículo;

Anexo V – Modelo de Contrato;

Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para a

Contratação;

Anexo  VII  –  Modelo  de  Declaração  de  Inexistência  de  Vínculo  com  a

Administração Pública por Contrato Temporário;
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Anexo  VIII  -  Modelo  de  Declaração  de  Acúmulos  de  Cargos,  Empregos  e

Funções;

Anexo IX - Modelo de Declaração de conhecimento do Código de Ética;

Anexo X - Modelo de Termo de Compromisso;

Anexo XI – Ficha de Inscrição.

2.17 – O Edital completo do processo seletivo com as demais informações poderá ser

obtido através do site www.utramig.mg.gov.br, ou na Sede da Utramig, situada na Av.

Afonso Pena, 3400 – Belo Horizonte/MG que será adquirido às custas do candidato.

3.   Dos Requisitos para a Contratação Temporária

O(a) candidato(a) deverá atender, no ato da contratação, aos seguintes requisitos:

3.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado.

3.2 – Estar em dia com suas obrigações eleitorais.

3.3  –  Estar  em  dia  com  suas  obrigações  militares,  para  os  candidatos  do  sexo

masculino.

3.4 – Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação.

3.5 – Estar apto ao exercício das funções, mediante apresentação de Resultado de

Inspeção Médica,  para fins admissionais,  emitido pela Superintendência Central  de

Perícia Médica e Saúde Ocupacional,  da Secretaria  de Estado de Planejamento  e

Gestão – SEPLAG, em suas Unidades Periciais, conforme definições do Decreto nº

44.638/2007.

3.6 – Apresentar Declarações, conforme modelos dos Anexos VI a IX.

3.7 – Apresentar Termo de Compromisso, conforme modelo do Anexo X.

3.8 – Não ser servidor da Administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito

Federal  ou  Municípios,  bem como empregado  ou  servidor  de  suas  subsidiárias  e
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controladas,  salvo  o  determinado  no  inciso  XVI  do  art.  37  da  Constituição  da

República,  desde  que  comprovada  à  compatibilidade  de  horários,  bem  como  às

disposições relativas aos aposentados.

3.9 – Não ter vínculo, por contrato temporário, com a administração direta do Poder

Executivo,  suas  Autarquias  e  Fundações,  salvo  nos  casos  de  acumulação  lícita

prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

3.10 – Não ter firmado contrato temporário com a Administração Estadual nos últimos

24  (vinte  e  quatro)  meses,  conforme  inciso  III,  do  artigo  10,  da  Lei  Estadual  nº

18.185/2009.

3.11 – Não ter sofrido limitações de funções.

3.12 – Não ter sido aposentado por invalidez. 

3.13 – Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a

nova investidura.

3.14 – Atender aos requisitos para a vaga à qual concorre, discriminados no presente

Edital.

3.15  –  Apresentar  comprovante  de  escolaridade  mínima  exigida  para  o  cargo

pretendido.

3.16 –  Apresentar  Registro  no Conselho  de  Classe  Competente  (original  e  cópia)

quando exigido.

4. Das Inscrições

4.1 – O cadastro do candidato será efetivado por meio do preenchimento de seus

dados curriculares no Processo Seletivo Simplificado, no período de 15 a 19 de julho

de 2013, para a seleção pública simplificada, objeto deste Edital, o qual será gerado

um número de cadastro correspondente. 

4.2 – A inscrição deverá ser efetuada por meio de entrega da ficha de inscrição (Anexo

XI), currículo padronizado (Anexo IV) devidamente preenchido e demais documentos
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comprobatórios (Anexo III) no período de 15 a 19 de julho de 2013 das 09h às 12h e

das 13h às 16h, unicamente na Gerência de Recursos Humanos/GRH, Sala nº 315, 3º

Andar,  na  Sede  da  Fundação  de  Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  –

UTRAMIG,  situada  na  Av.  Afonso  Pena,  nº  3.400  –  Bairro  Cruzeiro,  Belo

Horizonte/MG;

4.3 – As informações do currículo deverão ser devidamente comprovadas por meio de

documentos  em  cópias  originais  ou  autenticadas  pela  Gerência  de  Recursos

Humanos;

4.4 – Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição;

4.5 – Não serão aceitas inscrições via fax, via postal e/ou via e-mail.

4.6  –  As  informações  prestadas  serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,

dispondo  a  Comissão  de  Avaliação  o  direito  de  excluir  do  processo  seletivo

simplificado os currículos que não estiverem de acordo com o modelo especificado no

Anexo IV e preenchido de forma incompleta,  incorreta e ilegível  e/ou que fornecer

dados comprovadamente inverídicos.

4.7 – A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições

estabelecidas  neste  Edital,  das  demais  regras  supervenientes  emanadas  pela

Administração  Pública  e  de  eventuais  aditamentos,  comunicações,  instruções  e

convocações disponibilizadas no sítio eletrônico www.utramig.mg.gov.br, link Processo

Seletivo Simplificado, não podendo alegar o desconhecimento.

4.8 – No ato da inscrição não será efetuada a análise do currículo e da documentação

apresentada.  No  entanto,  o  candidato  que  não  as  satisfizer  será  eliminado  do

processo seletivo.

4.9 – A confirmação de inscrição dos candidatos dar-se-á por meio da divulgação de

listagem específica, no sítio eletrônico www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo

Simplificado.

5. Do Processo Seletivo Simplificado

O Processo Seletivo constará de 3 (três) etapas, descritas abaixo:
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5.1 –  1ª etapa: CADASTRO E INSCRIÇÃO COM A ENTREGA DE CURRÍCULO E

DEMAIS DOCUMENTOS:  Os interessados deverão fazer  seu cadastro  e inscrição

conforme descrito no item 4.

5.2  –  2ª  etapa:  ANÁLISE  DE  CURRÍCULO  E  DOCUMENTOS:  Etapa  de  caráter

eliminatório  e classificatório será levada em consideração e pontuada na forma do

Anexo  III  deste  Edital,  a  qualificação informada no Processo Seletivo  Simplificado,

perfazendo um total de 40 (quarenta) pontos. 

5.2.1 – O candidato, mesmo não obtendo pontuação nas experiências profissionais ou

cursos poderá participar do Processo Seletivo Público Simplificado, uma vez atendido

ao pré-requisito contido no Anexo II (Área de Formação).

5.2.2  –  O candidato  é responsável  por  todas as  informações prestadas durante  o

Processo Seletivo Simplificado e a constatação,  em qualquer  fase do Processo ou

mesmo  na  vigência  do  contrato,  de  irregularidades  nas  informações  ou  na

documentação,  implicará  na  exclusão  do  candidato  e  aplicação  de  penalidades

cabíveis.

5.2.3 – A classificação dos candidatos será divulgada, por Vaga/Área de formação, no

sítio eletrônico www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado. 

5.2.4 – Serão pontuados apenas os cursos e experiências informados pelo candidato

no currículo, no ato da inscrição, para a função a qual deseja concorrer.

5.2.5  –  Não  serão  consideradas  frações  de  ano  ou  tempo  arredondado  para

pontuação das experiências informadas no Processo Seletivo Simplificado.

5.2.6 – A conferência de documentação comprobatória das informações constantes do

currículo, quando da inscrição, será realizada nesta etapa com análise de documento.

5.2.7 – Para comprovação das informações prestadas, o candidato deverá apresentar

os documentos comprobatórios referentes à experiência, a certificação exigida e aos

cursos,  sendo  somente  aceitos  certificados  emitidos  por  órgãos  e/ou  instituições

competentes  para  aquela  finalidade,  não  sendo  considerados  atestados  ou

declarações de próprio punho subscritos pelo candidato.
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5.2.8 – A não comprovação documental em relação a escolaridade mínima exigida,

conforme especificado pelo candidato no ato da inscrição, implicará na eliminação do

candidato do certame, caso em que não ocorrerá a entrevista.

5.2.9 – Não será aceito nenhum documento que se refira a fato efetivado após a data

de publicação deste Edital.

5.2.10 – Havendo empate na pontuação entre candidatos concorrentes a mesma vaga

na 2ª Etapa, terá precedência o candidato com maior pontuação no item “experiência

profissional  na área”.  Permanecendo o empate terá precedência  o  candidato  mais

idoso.

5.2.11 – O candidato que prestar declaração falsa ou inexata poderá responder pela

irregularidade nas esferas penal, civil e administrativa.

5.3 –  3ª etapa:  ENTREVISTA:  Serão convocados os candidatos  classificados com

maior pontuação na 2ª etapa, em até 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas,

conforme Anexo II deste Edital. 

5.3.1 – Os candidatos serão convocados para a ENTREVISTA, por meio do endereço

eletrônico informado no ato da inscrição. 

5.3.2  –  O candidato  convocado para  a  ENTREVISTA deverá comparecer  ao local

informado munido de documento original da carteira de identidade ou outro oficial que

contenha foto.

5.3.3  –  O  não  comparecimento  do  candidato  para  ENTREVISTA  implicará,

automaticamente,  na sua eliminação e poderá ser convocado o próximo candidato

constante na relação de classificados na fase de análise curricular e documental.

5.3.4 – As despesas com eventuais custos de deslocamento ou de qualquer outra

ordem que impliquem em sua participação serão de responsabilidade do candidato.

5.3.5 – A entrevista é de caráter classificatório e eliminatório, nos termos deste Edital,

perfazendo um total de 60 (sessenta) pontos. 
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5.3.6 – As entrevistas de seleção, eliminatórias para a vaga em disputa, compreendem

os critérios abaixo especificados alinhados com as atividades a serem executadas

para a função, considerando a área de formação.

5.3.6.1 – Capacidade de trabalho em equipe - (10 pontos)

5.3.6.2 – Iniciativa e comportamento proativo - (10 pontos)

5.3.6.3  –  Conhecimento  e  domínio  de  conteúdo  da  área  de  atuação  -  (20

pontos)

5.3.6.4 – Habilidade de comunicação - (20 pontos)

5.3.7  –  A  entrevista,  baseada  no  conceito  de  competências,  será  conduzida,  por

comissão composta por até 3 (três) profissionais do UTRAMIG, sendo no mínimo, 01

(um) da área de atuação demandante da vaga e 01 (um) indicado pela Diretoria de

Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/UTRAMIG.

5.3.8 – Durante a entrevista o candidato deverá redigir um texto legível de no máximo

10 (dez) linhas, num prazo máximo de 15 (quinze) minutos, com tema relacionado ao

mercado de trabalho, onde será avaliada a sua capacidade de comunicar-se de forma

objetiva e clara, permitindo a compreensão e o uso adequado da língua portuguesa. A

pontuação será atribuída no critério habilidade de comunicação.

5.3.9 – A planilha da entrevista será valorada de 0 a 60, com base nos critérios de

competência,  aplicáveis  à formação profissional  em concorrência.  O resultado final

atribuído ao candidato resultará da média aritmética das notas atribuídas por cada

avaliador  na entrevista,  somada à nota de classificação do candidato na etapa de

análise curricular e documental.

5.3.10 – Para ser considerado habilitado nesta etapa o candidato deverá alcançar no

mínimo 60% da pontuação da entrevista e obter pontuação em todos os critérios do

item 5.3.6.

5.3.11  –  As  entrevistas  serão  gravadas,  preferencialmente  em  áudio  e  vídeo,  e

realizadas em local a ser definido pela UTRAMIG. As datas e locais das entrevistas,
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assim  como  a  comissão  avaliadora,  serão  divulgadas  no  sitio  eletrônico  –

www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado, competindo ao candidato

o  acompanhamento  de  todos  os  atos,  informações  e  divulgações  relativas  a  este

Processo Seletivo Simplificado ao qual se submete. 

5.3.12 – A planilha da entrevista e a gravação deverão ser conservadas pelo período

de vigência do Processo Seletivo Simplificado, podendo ser prorrogado o período em

razão de fato superveniente que demande a manutenção dos dados pertinentes.

5.3.13 – O Resultado parcial  deste Processo Seletivo  será disponibilizado  no sitio

eletrônico www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado. 

5.3.14  –  Havendo  empate  na  pontuação  entre  candidatos  concorrentes  a  mesma

vaga,  terá  precedência  o  candidato  com  maior  pontuação  no  item  “experiência

profissional  na área”.  Permanecendo o empate terá precedência  o  candidato  mais

idoso.

5.3.15 – O Processo Seletivo Simplificado regulamentado por este Edital é apenas um

requisito para a contratação temporária, não tendo condão de criar direito quanto à

contratação  ou  a  precedência  de  contratação  sobre  os  demais  profissionais

aprovados, respeitada a ordem de classificação.

6. Dos Recursos

6.1  –  O  requerimento  de  recurso  deverá  ser  protocolizado  das  09  às  16  horas,

unicamente na Gerência de Recursos Humanos/GRH, Sala nº 315, 3º Andar, na Sede

da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG, situada na

Av. Afonso Pena, nº 3.400 – Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG. 

6.2 – O requerimento deverá ser entregue em um envelope do tipo ofício, fechado e

identificado,  contendo  externamente,  em  sua  face  frontal,  os  seguintes  dados:

RECURSO  PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  –  EDITAL  UTRAMIG  Nº

001/2013.

6.3 – O requerimento deverá ser justificado, explicitando claramente os pontos que

venham a ser considerados como fundamentação do recurso.
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6.4 – O período para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, a partir da

divulgação dos resultados parciais e final do Processo Seletivo Simplificado no sítio

www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado.  

6.5 – Não serão conhecidos os pedidos de recurso apresentados fora do prazo, fora

de contexto ou encaminhados de forma diferente da estipulada neste Edital.

6.6 – A Banca Examinadora da  Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais – UTRAMIG constitui última instância para a análise de recursos relativos ao

presente Processo Seletivo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não

caberão recursos adicionais.

6.7 – O resultado dos recursos, de forma coletiva, estará disponível no sítio eletrônico

www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado.

7. Da Contratação 

7.1 – O contrato de direito administrativo a ser firmado terá vigência máxima de até 2

(dois) anos. 

7.1.2  –  As  contratações  celebradas  com  base  no  presente  Processo  Seletivo

obedecerão, quanto ao mais, às disposições constantes na Lei Estadual nº. 18.185/09,

regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 45.155/09.

7.2 – O contrato administrativo poderá ser rescindido antes do término do prazo, nos

termos do art. 13 da Lei Estadual Nº 18.185/09 e do art. 8º, do Decreto Estadual nº

45.155/2009.    

7.3 – Os(as)  candidatos(as)  selecionados(as)  deverão comparecer  no local  e data

comunicados por  meio  do  endereço  eletrônico  informado  no  Currículo,  no  ato  da

inscrição, e  divulgados  no  sítio  eletrônico  www.utramig.mg.gov.br,  link Processo

Seletivo Simplificado, munidos de original e cópia dos seguintes documentos:

7.3.1 – Carteira de Identidade (RG);
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7.3.2 – Cadastro de Pessoa Física (CPF);

7.3.3  – Título de Eleitor  e  comprovante  de votação na última eleição  ou quitação

eleitoral;

7.3.4 – Comprovante de quitação das obrigações militares (no caso de candidatos do

sexo masculino);

7.3.5  –  Comprovante  de  escolaridade  (diploma,  certificado  ou  documento

comprobatório equivalente);

7.3.6 – Comprovante de residência recente até 90 dias de sua emissão, (conta de

água, energia elétrica ou telefone);

7.3.7 – Número de registro no PIS/PASEP (caso possua);

7.3.8 – Uma foto 3x4 (recente); 

7.3.9 – Certidão de Nascimento ou de Casamento;

7.3.10 – Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos ou, se estudante, até

24 anos de idade;

7.3.11 – Resultado de Inspeção médica, comprovando a aptidão física e mental;

7.4 – No ato da contratação o candidato deverá firmar Termo de Compromisso, Anexo

X,  obrigando-se  a  respeitar  o  caráter  sigiloso  das  informações  de  que  vier  a  ter

conhecimento, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais, em caso de

violação do sigilo devido, devendo assinar, outrossim, as seguintes declarações:

7.4.1  –  Declaração  de  inexistência  de  fatos  impeditivos  para  contratar  com  a

Administração Pública Estadual, conforme modelo do Anexo VI;

7.4.2  –  Declaração  de  Inexistência  de  Vínculo  com  a  Administração  Pública  por

Contrato Temporário, conforme modelo do Anexo VII;
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7.4.3 – Declaração de Acúmulos de Cargos e Funções, conforme modelo do Anexo

VIII;

7.4.4 – Declaração de conhecimento do Código de Ética, conforme modelo do Anexo

IX;

7.4.5 – Termo de Compromisso, conforme Anexo X;

7.5 – O não comparecimento no local e data mencionados exclui automaticamente o

candidato do certame.

8. Das Disposições Finais

8.1 – O resultado final desse processo seletivo será divulgado por meio de publicação

no  Órgão  Oficial  dos  Poderes  do  Estado  (Minas  Gerais)  e  no  sítio  eletrônico

www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado. 

8.2  –  Será  de  responsabilidade  do(a)  candidato(a)  acompanhar  o  andamento  do

Processo Seletivo Simplificado, tanto nos termos ora mencionados, como no caso de

eventuais alterações e retificações que, por ventura, venham a ocorrer.

8.3  –  Todas  as  informações  complementares  relacionadas  ao  Processo  Seletivo

Simplificado  de  que  trata  este  Edital  poderão  ser  obtidas  no  sítio  eletrônico

www.utramig.mg.gov.br, link Processo Seletivo Simplificado.

8.4  –  Não  serão  fornecidos  documentos,  tais  como  declarações,  atestados  ou

certidões, referente à participação ou resultados no processo de que trata este Edital.

8.5 – A UTRAMIG se exime das despesas com viagens, hospedagens e alimentação

dos candidatos em quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas

datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase.

8.6 – É vedada a participação de pessoal  que tenha sido contratado por meio de

contratação nos termos da Lei Estadual nº 18.185/2009 antes de decorridos vinte e
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quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, nos termos do inciso III do

artigo 10 da referida Lei.

8.7 – Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão submetidos ao

Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de Minas Gerais –

UTRAMIG. 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2013.

José Murilo Resende

Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG
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ANEXO I

(a que se refere o item 2.16 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

FUNÇÃO, ATRIBUIÇÕES GERAIS E REMUNERAÇÃO1

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES GERAIS REMUNERAÇÃO

Assistente de Gestão de
Políticas Públicas em
Desenvolvimento –

40h/s

- Executar atividade administrativa de pessoal,
patrimonial,  material,  financeira,  produção  e
prestação  de  serviços,  classificando,
conferindo e controlando documentos.

-  Executar  procedimentos  administrativos  de
preparação,  organização,  arquivamento,
digitação  de  documentos,  atendimento  ao
público interno e externo em suas respectivas
áreas de atuação.

-  Acompanhar  e  avaliar  o  correto
funcionamento  dos  equipamentos  de
computação  segundo  padrões  técnicos
previamente definidos.

-  Executar  outras  atividades  correlatas
inerentes ao seu cargo, conforme necessidade
do serviço e orientação superior.

R$ 954,55*

(novecentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos)

1 Conforme Lei Estadual nº 15.468/2005.
*Conforme Lei Estadual nº 20.748, de 25 de junho 2013. 
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Analista de Gestão de
Políticas Públicas em
Desenvolvimento –

40h/s

- Atuar como profissional de nível superior, de
acordo com sua habilitação legal em todas as
atividades desenvolvidas.

-  Integrar  equipes  multiprofissionais,
participando  da  definição,  implantação  e
supervisão  de  programas  e  planos
necessários.

-  Emitir  notas  técnicas  sobre  assuntos
específicos de sua área de atuação.

-  Representar  a  entidade  em  reuniões  e
eventos.

-  Planejar  ações visando ao cumprimento  da
missão institucional da entidade.

-  Acompanhar  os  processos  institucionais
promovendo ajustes e correções necessários,
com  vista  a  assegurar  a  efetividade  do
planejamento.

- Articular de maneira sistêmica os recursos e
capacidades  técnicas  disponíveis  para
consecução dos objetivos institucionais.

-  Executar  outras  atividades  correlatas
inerentes ao seu cargo, conforme necessidade
do serviço e orientação superior.

R$ 2.083,72*

(dois mil e oitenta e três reais e
setenta e dois centavos)

16

___________________________________________________________________________________________________
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG

Av. Afonso Pena, 3400 – Cruzeiro – CEP 30130-009 – Belo Horizonte – Minas Gerais
Fone: (31) 3263 7500 – Sítio Eletrônico: www.utramig.mg.gov.br



ANEXO II
(a que se refere o item 2.16 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

QUADRO DE VAGAS, ÁREA DE FORMAÇÃO, HABILITAÇÃO/REQUISITO E MUNICÍPIO. 
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Vagas Área de Formação Habilitação / Requisito Município

18 Nível Médio Completo
Certificado de curso de nível médio

completo
Belo Horizonte

2
Nível Médio Completo –
Técnico em Informática

Certificado de curso Técnico em
Informática

Belo Horizonte

1
Nível Médio Completo – 

Técnico em Comunicação
Visual / Design Gráfico 

Certificado de curso Técnico em
Comunicação Visual/ Design Gráfico

Belo Horizonte

Vagas Área de Formação Habilitação / Requisito Município

1
Superior Completo –

Bacharel em Direito com
registro na OAB 

Certificado de curso superior em direito
com registro na OAB reconhecido por

órgão oficial

Belo Horizonte

2
Superior Completo –

Ciência da Computação

Certificado de curso superior em ciência
da computação reconhecido por órgão

oficial

Belo Horizonte

2
Superior Completo –

Qualquer Curso Superior
Certificado de curso superior
reconhecido por órgão oficial

Belo Horizonte

1
Superior Completo –

Biblioteconomia

Certificado de curso superior em
biblioteconomia reconhecido por órgão

oficial

Belo Horizonte

1
Superior Completo –

Psicologia, com registro
no órgão de classe

Certificado de curso superior em
psicologia reconhecido por órgão oficial

Belo Horizonte

3
Superior Completo –

Pedagogia
Certificado de curso superior em

pedagogia reconhecido por órgão oficial
Belo Horizonte

1
Superior Completo –

Design Gráfico
Certificado de curso superior em design

gráfico reconhecido por órgão oficial
Belo Horizonte

1

Superior Completo – 

Comunicação Social com
habilitação em Jornalismo

Certificado de curso superior em
comunicação social com habilitação em
jornalismo reconhecido por órgão oficial

Belo Horizonte



ANEXO III

(a que se refere o item 2.16 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

CRITÉRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR 

ITEM CURRICULAR

ANALISADO

FORMA DE
COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO OBSERVAÇÃO

Habilitação Legal
Diploma ou Declaração de

Conclusão de Curso
Zero Pré-Requisito

Experiência profissional 
específica na área nos 
últimos 5 (cinco) anos 
contados até a data de 
publicação deste Edital.

Declaração da Instituição
em documento original ou

cópia devidamente
autenticada

- 6 pontos por ano até o limite de
5 anos no total de 30 pontos.
Em 1826 dias trabalhados (6
pontos para cada 365 dias

trabalhados) 

Total: 30 pontos

- Contados até a data da
publicação deste Edital.

- Será computada a
experiência na área pública

ou privada. 

- Para efeito de pontuação,
não será considerada fração

de ano e sobreposição de
tempo.

Formação superior àquela 
exigida como pré- 

requisito2, concluída até a 

data da publicação do 
Edital.

Diploma, Histórico Escolar
de instituição e/ou curso

reconhecido pelo
MEC3/Órgão

Oficial/Credenciado

Graduação = 2 pontos

Especialização = 2 pontos

 Mestrado = 3 pontos

 Doutorado = 3 pontos

Total: 10 pontos

- Especialização: Acima de
360 horas, em instituição

reconhecida pelo
MEC/Órgão Oficial.

2 Será pontuado apenas um título para cada nível de escolaridade.
3 MEC – Ministério da Educação.
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ANEXO IV
(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

MODELO DE CURRICULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
CURRICULO PADRONIZADO

NOME DO CANDIDATO

CPF DATA DE NASCIMENTO RG

ENDEREÇO  (Rua, nº, complemento, Bairro, CEP, Cidade, Estado)

TELEFONES

E-MAIL

INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE:

INSCRIÇÃO PARA A ÁREA DE FORMAÇÃO:

ESCOLARIDADE FORMAL

Superior 1 - Graduação Ano de Conclusão Curso

Superior 2 - Graduação Ano de Conclusão Curso

Especialização 1 Ano de Conclusão Curso

Especialização 2 Ano de Conclusão Curso

Mestrado 1 Ano de Conclusão Curso

Mestrado 2 Ano de Conclusão Curso

Doutorado 1 Ano de Conclusão Curso

Doutorado 2 Ano de Conclusão Curso
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(Nos últimos 05 anos, contados até a data de Publicação do Edital)

LOCAL  

PERÍODO  

CARGO  

MOTIVO DA SAÍDA  

LOCAL  

PERÍODO  

CARGO  

MOTIVO DA SAÍDA  

LOCAL  

PERÍODO  

CARGO  

MOTIVO DA SAÍDA  

LOCAL  

PERÍODO  

CARGO  

MOTIVO DA SAÍDA  

LOCAL  

PERÍODO  

CARGO  

MOTIVO DA SAÍDA  

1 – Exerceu função oriunda de contrato administrativo na Administração Pública do poder executivo
nos últimos 24 meses?  Caso positivo, em que Órgão/Entidade?

[     ] NÃO [    ] SIM  de a Órgão/Entidade:

2 – Possui algum vínculo com a Administração Pública? Caso positivo, em que Órgão/Entidade?

 [     ] NÃO         [    ] SIM  de a   Órgão/Entidade:



ANEXO V

(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO:
Carga

Horária
Curso Instituição

2012

1

2

3

4

Carga
Horária

Curso Instituição

2011

1

2

3

4

Carga
Horária

Curso Instituição

2010

1

2

3

4

MUNICÍPIO:  DATA:  

Todas as informações prestadas nesta data correspondem à verdade e deverão ser comprovadas no ato da
entrega  da  documentação,  exceto  as  de  qualificação,  mas  que  poderão  ser  solicitadas  posteriormente  se
necessário.    A inexatidão  das informações por  dolo  ou má-fé  implicará  na eliminação do candidato  do
certame e aplicação de penalidades cabíveis.



MODELO DE CONTRATO

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, ORIGINÁRIO
DO  PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO,  EDITAL
UTRAMIG  Nº  01/2013,  PARA  ATENDER  A
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE PUBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO
ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA,  QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  A  FUNDAÇÃO  DE  EDUCAÇÃO
PARA  O  TRABALHO  DE  MINAS  GERAIS  UTRAMIG
CONTRATADO.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O

TRABALHO DE MINAS GERAIS – UTRAMIG, com sede em Belo Horizonte, Estado

de Minas Gerais,  na Avenida Afonso Pena,  3400 Bairro Cruzeiro,  Cidade de Belo

Horizonte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.319.831/0001-23, doravante denominada

CONTRATANTE, neste ato representada legalmente pelo Sr. José Murilo Resende,

inscrito no CPF sob o nº ________________, RG nº. MG-___________ SSP/MG e

_______________________________________________,  inscrito no CPF sob o nº

________________,  RG nº.  MG-___________/SSP/MG, residente  e domiciliado na

Rua __________, nº ____, Complemento: _________, Bairro _________, Município

_______________,  doravante  denominado  CONTRATADO,  assinam  o  presente

Contrato de Prestação de Serviços nos termos do art. 2º, inciso V da Lei Estadual nº.

18.185, de 04 de junho de 2009, e no Decreto Estadual nº. 45.155, de 21 de agosto de

2009, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público,  sob

as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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Pelo presente Contrato, o CONTRATADO se obriga à prestação dos serviços de apoio

as atividades técnicas,  desenvolvimento e execução de atividades relativas meio e

finalísticas relativas à formação profissional no âmbito da Fundação de Educação para

o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo para a execução dos serviços ora contratados é de 02 (dois) anos a contar da

data de publicação.

Parágrafo Único:  O presente contrato poderá ser  rescindido antes do término em

razão da nomeação de aprovados em concurso público nos termos do inciso V do

artigo 2º e inciso III do artigo 4º da Lei Estadual nº 18.185/2009.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Obriga-se a CONTRATANTE, em face da execução dos serviços acima especificados,

a pagar ao CONTRATADO o valor mensal de R$ 954,55 (novecentos e cinquenta e

quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para o cargo de Assistente de Gestão de

Políticas Públicas em Desenvolvimento – ASGPD e R$ 2.083,72 (dois e oitenta e três

reais  e setenta e dois  centavos)  para o cargo de Analista  de Gestão de Políticas

Públicas em Desenvolvimento – ANGPD; pagos em folha de pagamento da Fundação

de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG, com cumprimento da

carga  horária  de  trabalho,  sendo  08  (oito)  horas  diárias,  totalizando  40  horas

semanais, dentro do horário pré-estabelecido pela Instituição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  correrão  à  conta  da  Dotação

Orçamentária abaixo descrita e por aquela que por ventura vier a substituí-la ou alterá-

la nos exercícios seguintes: 2281.11.122.701.2417.0001.319034.0.10.1

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
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• Cumprir, durante toda vigência do contrato, as obrigações assumidas;

• Executar  com  zelo  e  precisão,  e  nos  prazos  estabelecidos,  os  serviços

contratados, observando os critérios técnicos pertinentes, bem como as instruções e

especificações técnicas estabelecidas pela CONTRATANTE;

• Garantir a boa qualidade dos serviços prestados;

• Registrar ponto em sistema próprio da UTRAMIG;

• Desenvolver suas atividades no âmbito da UTRAMIG;

• Dirigir veículo oficial para o exercício da função, quando devidamente habilitado

e credenciado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

• Acompanhar a execução dos serviços requeridos;

• Notificar  o  CONTRATADO sobre  possíveis  irregularidades  na  prestação  de

serviços;

• Efetuar os pagamentos ao CONTRATADO em consonância com o disposto na

Cláusula Terceira deste contrato;

• Fornecer  ao  CONTRATADO  os  dados  e  informações,  bem  como  apoio

necessário do exercício da função;

• Custear as despesas de transportes e diárias, quando da execução de atividades

em município diverso do prescrito na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As  infrações  disciplinares  atribuídas  ao  pessoal  contratado  nos  termos  da  Lei

18.185/09 serão apuradas mediante sindicância a ser concluída no prazo de 30 (trinta)

dias, assegurado ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
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8.1  –  O  contrato  celebrado  nos  termos  do  Decreto  45.155/09  extinguir-se-á,  sem
direitos a indenizações:

8.1.1 – pelo término do prazo contratual;

8.1.2 –  por  iniciativa  do  contratante,  quando  da  extinção  da  causa  transitória
justificadora da contratação, nos termos do inciso V do artigo 2º da Lei Estadual nº
18.185/2009;

8.1.3 –  por  iniciativa  do contratado,  precedido  de  comunicação  com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias;

8.2 – O contrato celebrado nos termos do Decreto 45.155/09 será rescindido em caso
de infração disciplinar comprovada nos termos do artigo 11 da Lei 18.185/09.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO

Este  contrato  poderá  ser  rescindido  por  ato  unilateral  da  CONTRATANTE,

devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização

ao CONTRATADO, salvo pagamento dos dias trabalhados e décimo terceiro salário

proporcional, observada a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente contrato no jornal da Imprensa Oficial do Estado

de Minas Gerais (“Minas Gerais”) correrá por conta e ônus da CONTRATANTE, em

atendimento dos Princípios da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O pagamento  de prêmio por  produtividade é  facultativo aos contratados,  estando

condicionado  à  disponibilidade  orçamentária  e  financeira,  observância  das  metas

pactuadas e condições do artigo 11 do Decreto 45.155/2009.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Qualquer  controvérsia  resultante  deste  Contrato,  não  solucionada  amigavelmente

pelas partes, deverá ser dirimida no foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando

as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, _____ de ______________ de 2013.

_____________________________________________
JOSÉ MURILO RESENDE

Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG

______________________________________________
Nome do Contratado

Testemunhas:

01. ____________________________             02. ______________________________

Nome:  Nome: 

CPF:  CPF: 
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ANEXO VI

(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

 IMPEDITIVOS PARA A CONTRATAÇÃO

Tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso XVI (e suas respectivas alíneas) e inciso
XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 15 de outubro de 1988, eu
_________________________________, declaro, a quem possa interessar e para os
devidos  fins,  que  não  estou  impedido  (a)  de  celebrar  contrato  com  Fundação  de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG.

DECLARO,  ainda,  estar  ciente  de  que  devo  comunicar  a  essa  Entidade  qualquer
alteração  que  venha  a  ocorrer  em  minha  vida  funcional  que  não  atenda  às
determinações legais vigentes quanto aos impedimentos, sob pena de instaurar-se o
processo administrativo disciplinar.

Belo Horizonte, ____ de _________________ de 20___.

______________________________________________________
(Assinatura do Contratado)
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ANEXO VII

(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Declaro, para fins de contratação temporária com a Fundação de Educação

para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  –  UTRAMIG,  que  não  tenho  vínculo  de

qualquer dos entes federados com a administração direta do Poder Executivo,

suas autarquias e fundações.

Declaro,  ainda,  que  não  firmei  contrato  temporário  com  a  Administração

Estadual nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, conforme inciso III, do artigo

10, da Lei Estadual nº. 18.185/09.

Belo Horizonte, ______ de _____________ 20___.
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Assinatura
ANEXO VIII

(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS, EMPREGOS E
FUNÇÕES

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O
TRABALHO DE MINAS GERAIS –

UTRAMIG

DETALHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE
ACÚMULO DE CARGOS OU FUNÇÕES

PÚBLICAS

RESUMO DOS DADOS FUNCIONAIS – USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

01 - PREENCHER UM PARA CADA CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA .  ASSINALE COM UM “X”, A QUAL CARGO SE REFEREM AS INFORMAÇÕES AQUI 
REGISTRADAS:

                            1º CARGO                                 2º CARGO                                   3º CARGO

02 – NOME DO SERVIDOR: 03 – MASP OU CONTROLE:

04 – ÓRGÃO / ESCOLA:

05 – CIDADE: 06 – ADMITIDO EM:

07 – FORMA DE ADMISSÃO:

   NOMEAÇÃO      DESIGNAÇÃO      EFETIVAÇÃO

08 – 

  MAGISTÉRIO:

  DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

  CARGA HORÁRIA SEMANAL: ______                  
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09 – ASSINALAR COM UM “X”:

                     DISPOSIÇÃO:              COM ÔNUS          SEM ÔNUS

10 -  DATA DA APOSENTADORIA:

     ________ / _________ / _________

11 - COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

HORÁRIO DE 
TRABALHO

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

12 – INFORMAÇÕES SOBRE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ENTRE OS LOCAIS DE EXERCÍCIO:

                     TEMPO GASTO: ___________ MINUTOS.

                     DISTÂNCIA: ____________ QUILOMETROS.

13 – MEIO DE TRANSPORTE:

__________________________________________________

14 – RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS:

               À Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor / Acúmulo de Cargos e Funções da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão,  declaramos  para  o  devido parecer  sobre  a  situação funcional  do(a)  interessado(a),  que as  informações  contidas  neste
formulário encontram-se corretas e de acordo com a Ficha Funcional e demais documentos existentes neste Órgão / Entidade.
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___________________________________    ____ / ____ / ____   _____________________________________________

                                        LOCAL                                                                             DATA                                                           ASSINATURA E MASP DO FUNCIONÁRIO

15 – CHEFIA IMEDIATA:

______________________________________________   ______ / ______ / ______    ________________________________________________________

                                         LOCAL                                                                             DATA                                             ASSINATURA DO DIRETOR / CHEFE  IMEDIATO E  MASP
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ANEXO IX

(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA

ANEXO II 

(a que se refere o Art. 1º da Deliberação – CONSEP n.º 007 de 14 de novembro de 2007)

ANEXO II 
(a que se refere o inciso I do Art. 4º da Deliberação – CONSEP n.º 005 de 03 de março de 2005) 

PRESTAÇÃO DE COMPROMISSO SOLENE 
(conforme Art. 9º do Decreto 43.885 de 04/01/04) 

Versão: novembro/2007 

DADOS PESSOAIS
1 – Nome completo:  2 – Servidor Público?                                                                                                      

(     ) Sim                         (       )   Não

3 – Cargo ou função 4. MASP 

5 – Órgão ou entidade / unidade de lotação 

TERMO DE COMPROMISSO SOLENE 

Declaro  conhecer  os  princípios,  os  valores  éticos  e  as  normas  estabelecidas  pelo
Código  de  Conduta  Ética  do  Agente  Público  e  da  Alta  Administração  Estadual,
comprometendo-me, neste Ato, com sua observância e acatamento.

Assinatura do agente público 

Ass.: __________________________________________ 
(nome e MASP) 

         __________________________________________ 

(cidade, dia, mês, ano) 

Assinatura do Presidente da Comissão de Ética 

Ass.: ___________________________________________ 
(nome e MASP) 

Este formulário, preenchido e assinado, deve integrar a pasta funcional do agente público. 
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ANEXO X

(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

MODELO TERMO DE COMPROMISSO

Eu,_______________________________________________________,  CPF

Nº ________________, assino o presente termo de compromisso obrigando-

me  a  respeitar  o  caráter  sigiloso  de  todas  as  informações  que  vier  a  ter

conhecimento, estando ciente da aplicação de sanções administrativas, civis e

criminais em caso de violação das informações a mim confiadas.

O presente termo de compromisso é parte integrante do contrato de prestação

de serviços por tempo determinado firmado entre a Fundação de Educação

para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG e _________________________

_______________________________________________________________

em __/__/____, permanecendo as obrigações ora assumidas mesmo após o

término da vigência do referido contrato.

Belo Horizonte, ____de____________ de 20___.

Assinatura
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ANEXO XI

(a que se refere o item 2.16.1 do Edital UTRAMIG nº 01/2013)

FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EDITAL UTRAMIG Nº. 01/2013
Nº. da Inscrição: _________
CANDIDATO (A) AO CARGO DE:________________________________________________

Nome do Candidato: ___________________________________________________________

Identidade: ____________- ______ Órgão Expedidor:___________CPF: _________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ Naturalidade: __________________________________

Nacionalidade:______________ Título de Eleitor: ______________ Zona:______ Seção: ____

Endereço: _______________________________________________________ Nº__________

Bairro: ___________________________________________ Município ___________ UF:____

Escolaridade: _________________________________________________________________

Tel: (__) _________ Celular: (__) _________E-mail: __________________________________

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO

SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EDITAL UTRAMIG Nº 01/2013.

DECLARO,  TAMBÉM,  SOB  AS  PENAS  DA  LEI,  SEREM  VERDADEIRAS  AS

INFORMAÇÕES PRESTADAS.

Data da Inscrição: ____/____/____.

____________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P R O T O C O L O          D E          R E C E B I M E N T O

Destinatário: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS/GRH – UTRAMIG
Endereço: Afonso Pena nº 3400, Cruzeiro – CEP: 30.130-009 – Belo Horizonte/MG

Descriminação: Recebi a Ficha de Inscrição nº _____/2013, Anexo XI do Edital nº 1/2013.
Assinatura do recebedor: ___________________________ MASP/Matrícula:______________

Belo Horizonte/MG, _______ de ________________________ 2013.
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