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A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) promoverá seleção pública simplificada,
que visa preencher 10 vagas para profissionais graduados em Comunicação Social por contrato
administrativo com base na Lei n° 18.185/2009 e no Decreto regulamentar estadual n° 45.155/2009
para Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia. O salário é de
R$2.292,10.
O Processo Seletivo Público Simplificado será conduzido pela Diretoria de Inovação e Pesquisa em
Gestão de Pessoas da Superintendência de Gestão de Pessoas da SES-MG e será composto de 2 (duas)
etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório:
I - Habilitação Mínima Exigida, Análise Curricular e Experiência Profissional para a comprovação de
preenchimento de requisitos, títulos e experiência profissional; e
II - Entrevista de conhecimentos técnicos da área de atuação.
Informações sobre inscrições:
•Não será cobrado nenhum valor a título de taxa de inscrição;
•Acesse o quadro de vagas, critérios de pontuação e bibliografia ;
•Leia a RESOLUÇÃO SES/MG N. 4097 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 ;
• Período de inscrições: 8 horas do dia 15/01/2014 até as 16 horas do dia 19/01/2014 , através do
preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
• As informações declaradas pelo candidato no Formulário de Habilitação, Experiências Profissionais e
Titulações serão comprovadas mediante a apresentação de documentos originais ou autenticados em
cartório na data definida para entrevista.
• As informações constantes nos Formulários de Inscrição e Habilitação, Experiências Profissionais e
Titulações de são de inteira responsabilidade do candidato, sendo que a declaração falsa, inexata ou
intempestiva dos dados ou a falta de documentação comprobatória da habilitação mínima,
determinará a eliminação imediata do candidato e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em
qualquer época, sem prejuízo da possibilidade de responsabilização cível ou criminal pela falsidade da
declaração e/ou do documento.
Atenção: é vedado ao pessoal contratado com base na Lei n° 18.185/2009 ser novamente contratado
antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior (art.10°, III da lei
n° 18.185/2009).
Ato de abertura do processo seletivo simplificado
Formulários de incrição do processo seletivo simplificado

Resultado da 1ª etapa
O TITULAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, nos termos do art.28 da Resolução SES/MG Nº 4097 de

26 de dezembro de 2013 divulga o resultado da etapa de Habilitação Mínima Exigida, Análise Curricular e Experiência
Profissional, do Processo Seletivo Simplificado objeto da resolução supramencionada para as vagas publicadas no dia
14 de janeiro de 2014 no Órgão Oficial dos Poderes do Estado – “Minas Gerais”

Resultado da 1ª etapa
Formulário para recurso – 1ª etapa

Resultado da 1ª etapa após recurso
O TITULAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, nos termos do art. 44 da Resolução SES/MG Nº 4.097 de 26 de
dezembro de 2013 divulga o resultado dos recursos da etapa de Habilitação Mínima Exigida, Análise Curricular e Experiência
Profissional para as vagas publicadas no dia 14 de janeiro de 2014 no Órgão Oficial dos Poderes do Estado – “Minas Gerais”.

Resultado da 1ª etapa após recurso

Resultado Final
O TITULAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, nos termos do art.38 da Resolução SES/MG Nº 4097 de 26 de
dezembro de 2013 divulga o resultado final, do Processo Seletivo Simplificado objeto da resolução supramencionada para as
vagas publicadas no dia 14 de janeiro de 2014 no Órgão Oficial dos Poderes do Estado – “Minas Gerais”.
Resultado final
Lista de candidatos eliminados na etapa de entrevista
Recurso Resultado 2ª etapa - Processo Seletivo Simplificado SES/MG Nº 2/2014

Resultado final após recurso
O TITULAR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, nos termos do art. 44 da Resolução
SES/MG Nº 4.097, de 26 de dezembro de 2013, divulga o Resultado dos Recursos da Segunda Etapa e
o Resultado Final, após o prazo de recurso, para as vagas publicadas no dia 13 de janeiro de 2014 no
Órgão Oficial dos Poderes do Estado – “Minas Gerais”.
Resultado final após recurso

Convocações e procedimentos
O Titular da Superintendência de Gestão de Pessoas, em decorrência da publicação do resultado final,
após o prazo de recurso, do Processo Seletivo Simplificado 02/2014, convoca os candidatos abaixo
relacionados, classificados na vaga constante no Anexo I do ato do Sr. Secretário de Estado de Saúde,
publicado em 14 de Janeiro de 2014.
Convocação do processo seletivo 02/2014
Os convocados devem realizar as etapas descritas no seguinte link: PROCEDIMENTOS PARA
ASSINATURA DO CONTRATO. As dúvidas com relação a esse assunto podem ser esclarecidas através
dos telefones (31) 3215-7296, (31) 3215-7295,(31) 3215-7435 ou (31) 3916-0272.

CONVOCAÇÃO PSS 02-2014

Enviar para impressão

