PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 01/2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO
RETIFICAÇÃO Nº 01
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, torna público aos interessados a Retificação Nº 01 do
Edital 01/2021, relativo ao Procersso Seletivo Simplificado para contrataçaõ por prazo determinado.
Onde se lê:
ANEXO II
QUADROS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO / COMPLETO NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
ITEM
FORMA DE COMPROVAÇÃO
PONTUAÇÃO
Declaração ou Certificado de trabalho (original ou autenticado)
ou carteira de trabalho (página da foto e verso e páginas onde
Experiência profissional
consta o registro da empresa em que trabalhou; original ou
0,5 a cada 6 meses
comprovada na função
cópia com carimbo da empresa) caso ainda esteja trabalhando, (máximo de 8 pontos)
pretendida
apresentar também declaração informando a continuidade do
trabalho, conforme item 8.5 e seus respectivos subitens.
Curso de
aperfeiçoamento ou
Declaração ou Certificado da Instituição de Ensino, que conste
capacitação com carga
a participação do candidato como aluno, cursista ou
0,5 a cada curso
horária mínima de 40 participante. Não serão aceitas outras formas de participação,
(máximo 2 pontos)
horas na função
como por exemplo, palestrante ou organizador.
pretendida
PONTUAÇÃO DISTRIBUÍDA

10 PONTOS

Leia-se:
ANEXO II
QUADROS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO / COMPLETO NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
ITEM
FORMA DE COMPROVAÇÃO
PONTUAÇÃO
Declaração ou Certificado de trabalho (original ou autenticado)
ou carteira de trabalho (página da foto e verso e páginas onde
Experiência profissional
consta o registro da empresa em que trabalhou; original ou
0,5 a cada 6 meses
comprovada na função
cópia com carimbo da empresa) caso ainda esteja trabalhando, (máximo de 8 pontos)
pretendida
apresentar também declaração informando a continuidade do
trabalho, conforme item 8.4 e seus respectivos subitens.
Curso de
Declaração ou Certificado da Instituição de Ensino, que conste
aperfeiçoamento ou
a participação do candidato como aluno, cursista ou
capacitação com carga
0,5 a cada curso
horária mínima de 40 participante. Não serão aceitas outras formas de participação,
(máximo 2 pontos)
como por exemplo, palestrante ou organizador.
horas na função
pretendida
PONTUAÇÃO DISTRIBUÍDA

10 PONTOS
Itabirito, 14 de setembro de 2021.

Rogério Eduardo de Oliveira
Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
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