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EDITAL N. 007/2021 – BETIM – MG - PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA 

E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE COLABORADORES PARA ATUAÇÃO NO CONTRATO 

DE GESTÃO 01/2021 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

A ASSOCIAÇÃO GRUPO CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 18.273.227/0001-76, vem esclarece a todos os 

participantes do certame, que conforme o art.13. Edital 007/2021 as experiências 

profissionais informadas no formulário devem ser comprovadas, senão vejamos: 

 

Art.13.Todas as experiências profissionais e os cursos específicos 

informados no momento da inscrição serão verificados no ato da 

contratação.  

 

Parágrafo Único: Ocorrendo a comprovação de falsidade de 

declaração, informação ou inexatidão culposa ou dolosa dos dados 

expressos no momento da inscrição, bem como adulteração dos 

documentos apresentados, o candidato será desclassificado e serão 

anulados todos os atos dele decorrentes, independentemente da 

época em que tais irregularidades vierem a ser constatadas, além de 

sujeitar o candidato às penalidades cabíveis. 

 

Nesse sentido, o art. 14º, alínea b da lista de cópias exigidas no Edital, prevê que o candidato 

aprovado no processo seletivo, deverá comparecer para a contratação munido da 
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documentação comprobatória respectiva, inclusive, das experiências profissionais informadas 

no currículo, através da cópia das páginas de registradas na CTPS (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social) ou através da Carteira de Trabalho digital. 

 

É importante destacar que essa cláusula NÃO veda a atribuição de pontos aos candidatos cuja 

a experiência profissional não se deu mediante vínculo empregatício, sendo admitido também 

outros tipos de vínculos, a exemplo do contrato de prestação de serviço e do contrato 

administrativo, desde que, estejam de acordo com o art. 11 do Edital. 

 

Além disso, cumpre destacar que as experiências profissionais devem ser comprovadas à 

época da contratação, observando as disposições do art. 17 do Edital. 

 

Assim, considerando o grande número de questionamentos acerca das formas de 

comprovação das experiências profissional, e visando também o saneamento dessas dúvidas, 

informamos que devem ser apresentados nos seguintes termos: 

 

A comprovação da experiência profissional deverá ocorrer mediante apresentação de 

certidões, declarações, carteira de trabalho ou documento congênere que permita inferir 

experiência ou o desempenho de atividades idênticas e/ou muito semelhantes às do cargo a 

ser pleiteado pelo candidato, constando expressamente a nomenclatura do cargo, as 

atribuições, a carga horária e o período em que o candidato desenvolveu tais atividades. 

 

Portanto, deverá estar discriminado na Certidão de Tempo de Serviço: o nome do candidato, 

nº do CPF e do RG, o cargo exercido, o período de exercício (com data de entrada e de saída, 

informando o dia, mês e ano), descrição das atividades. A certidão deve estar carimbada e 

assinada pelo responsável, com indicação do órgão competente e da data de emissão.  

 

Vale destacar, que em conformidade com a previsão no Edital, a apresentação da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) deverá conter cópias das páginas relativas ao contrato de 

trabalho (incluindo a página seguinte, mesmo que esteja em branco e página que consta 

ressalvas ou informações sobre o contrato de trabalho) e das páginas em que consta a 
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identificação do candidato. Se as cópias das citadas páginas da CTPS estiverem incompletas 

ou ilegíveis, serão desconsideradas no computar dos pontos de comprovação para 

experiências. 

 

 

Belo Horizonte, 31 de março de 2021 

 

 

 

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK 

PRESIDENTE  

ASSOCIAÇÃO GRUPO CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA 


