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EDITAL 01/2015 
RETIFICAÇÃO 

 
O Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições, comunica as alterações e inclusão 
no Edital Nº01/2015, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte em 10 de março de 2015, nos 
seguintes termos: 
 
Onde se lê: 
(...) 
4.2.2. O servidor que possuir pontuação superior a 08 (oito) pontos negativos, na avaliação de comportamento prevista 
no art. 233, da Lei Municipal n.º 9.319/07, terá a sua inscrição indeferida, em observância ao disposto no §12, do art. 2º, 
da Lei Municipal n.º 10.497/12. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
4.2.2. O servidor que possuir pontuação superior a 08 (oito) pontos negativos, na avaliação de comportamento prevista 
no art. 223, da Lei Municipal n.º 9.319/07, terá a sua inscrição indeferida, em observância ao disposto no §12, do art. 2º, 
da Lei Municipal n.º 10.497/12. 
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
7.3.9. Exclusivamente para cômputo do tempo de efetivo exercício em cargo público efetivo/posto hierárquico 
pertencente à estrutura funcional da Guarda Municipal, e como forma de arredondamento da contagem respectiva, 
considera-se como ano de serviço o tempo igual ou superior a 240 (duzentos e quarenta) dias úteis. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
7.3.9. Exclusivamente para cômputo do tempo de efetivo exercício em cargo público efetivo/posto hierárquico 
pertencente à estrutura funcional da Guarda Municipal, e como forma de arredondamento da contagem respectiva, 
considera-se como ano de serviço o tempo igual ou superior a 240 (duzentos e quarenta) dias. 
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
1. LEGISLAÇÃO INTERNA 
 
a) Plano de Carreira (Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012); 
b) Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007); 
c) Procedimentos Operacionais. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
1. LEGISLAÇÃO INTERNA 
 
a) Plano de Carreira (Lei Municipal n.º 10.497, de 26 de junho de 2012); 
b) Estatuto da Guarda Municipal (Lei Municipal n.º 9.319, de 21 de janeiro de 2007); 
c) Procedimentos Operacionais (Memento de Rotinas Operacionais da Guarda Municipal de Belo Horizonte, aprovado 
pela Portaria SMSEG nº 07/2010, de 11 de julho de 2010, publicada no DOM, de 15 de junho de 2010. Ano XVI, 
Edição 3604.) 
(...) 
 
Inclui-se: 
Subitem 7.3.9.1. Para fins da contagem de tempo do subitem anterior, será aferido o período compreendido entre a 
entrada em exercício em cargo público efetivo/posto hierárquico pertencente à estrutura funcional da Guarda Municipal 
de Belo Horizonte e o último dia do mês anterior à publicação deste Edital. 
 

 
Belo Horizonte, 25 de março de 2015. 

 
 

Gleison Pereira de Souza 

Secretário Municipal Adjunto de Recursos Humanos 


