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Segue abaixo a relação dos candidatos convocados para realização da prova técnica. Tal chamada se faz necessário para completarmos número de 
convocados para entrevista em relação ao cargo escolhido na inscrição. 

Os critérios avaliados na análise curricular foram referente aos requisitos mínimos informados para a vaga, tempo de experiência, tempo de atuação 
na área pretendida, escolaridade e residência na cidade de Betim. Os demais candidatos ficarão para quadro de banco de talentos e poderão ser chamados 
a qualquer momento para participação nas etapas do processo seletivo, que se fizer necessário, em virtude de completar quadro de trabalho na unidade, 
pelos veículos de comunicação utilizados pela OSSHMTJ (site, telefone, e-mail informado na inscrição. Para tal, o candidato deverá ficar atento). 

As provas técnicas possuem 10 questões fechadas de múltipla escolha, relacionadas a perguntas da área de interesse do candidato.  

Os candidatos convocados deverão chegar com pelo menos 05 minutos de antecedência, de maneira organizada e silenciosa, munidos de 

caneta azul ou preta, documento de identificação com foto e currículo impresso com todos os dados informados na inscrição, ao qual deverão 
entregar ao colaborador da OSSHMTJ que os recepcionará logo na entrada da prova e verificará tais documentos. 

Na referida data serão aplicadas as provas técnicas aos candidatos convocados abaixo e a correção das mesmas se dará logo após a finalização de 
todos os candidatos. Os candidatos aprovados na prova técnica, conforme nota de corte já divulgada, serão orientados pessoalmente a respeito da 
realização da entrevista por competências. 

Os cargos de assistente social, enfermeiro, farmacêutico, Técnico de enfermagem e Técnico de radiologia deverão levar cópia do registro 
profissional. O cargo de Motorista de ambulância deverá comparecer munido de cópia da carteira de motorista e comprovação de curso básico de 
qualificação profissional com até duzentas horas-aula, especificamente para o condutor de ambulância.  

Observação: Os registros profissionais devem estar atualizados e regulares. 

Local de aplicação de prova técnica: 

Prefeitura de Betim/ MG – Endereço: Pará de Minas, 640 - Brasiléia, Betim/ MG, dentro do prédio da prefeitura, sala de reunião dos 

servidores. 

Salientamos aos convocados a necessidade do acompanhamento pelo site para outras informações que se fizerem necessário. 
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Pedimos a gentileza dos candidatos não convocados, não comparecerem ao local de aplicação 

de prova sem prévia comunicação, evitando assim tumultos desnecessários. 

 

Data da 
prova 

Horário Cargo pretendido 
Número de 
cadastro 

Nome do candidato 
Data de 

nascimento 

29/05/2019 14:00 H SUPERVISOR DE RECEPÇÃO 35726 ERICK DA SILVA PINTO 15/09/1981 

29/05/2019 14:00 H SUPERVISOR DE RECEPÇÃO 23066 FABIANO RODRIGO VICENTE 29/12/1977 

29/05/2019 14:00 H SUPERVISOR DE RECEPÇÃO 59489 WILTON RODRIGUES DA SILVA 04/03/1977 

29/05/2019 14:00 H OFICIAL DE MANUTENÇÃO 44404 ERICA DE SOUZA AGUIAR 23/11/1978 

29/05/2019 14:00 H OFICIAL DE MANUTENÇÃO 65503 CRISTIANE LACERDA MALTA SANTOS  14/09/1987 

29/05/2019 14:00 H OFICIAL DE MANUTENÇÃO 32796 GISELY GREGÓRIO DA SILVA 01/10/1991 

 


