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Convocação para 3ª Etapa - Entrevistas

As Comissões para realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação

temporária de profissionais, instituídas pela RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO SEDESE Nº17/2020, DE 

15 DE MAIO DE 2020, tornam pública a Convocação para a 3ª Etapa - Entrevista referente ao 

Edital SEDESE Nº 01/2020, conforme cronograma a seguir.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2020.

Subcomissão da Subsecretaria de Assistência Social: 

Jeane Martins da Silva - Masp:1369052-4 



CARREIRA 

EQUIVALENTE

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo 

a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, descontados do 

tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso, 

as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Elaine Damasceno de Souza 08/07/2020 quarta-feira 9h

08/07/2020 quarta-feira 10hAlexandre Rodrigues de Morais

Maria Tereza Santos Oliveira Acipreste 08/07/2020 quarta-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Assistência Social (SUBAS) – 01 vaga – município de 

CURVELO

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será 

encaminhado aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet 

e aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. 

Nesse caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Fabiana Ferreira de Sá 09/07/2020 quinta-feira 9h

09/07/2020 quinta-feira 10hAmanda Cristina Anacleto Viana

Breno Júnior Porfírio 09/07/2020 quinta-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Assistência Social (SUBAS) – 01 vaga – município 

de DIVINÓPOLIS               

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse 

caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Patricia Ferreira Costa	 14/07/2020 terça-feira 11h

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

segunda-feira 9h

Angélica da Silva Costa

Carolina Michalick Simão 10/07/2020 sexta-feira 11h

Fernada da Silva Pinto 13/07/2020

Mauricio Mathias Rodrigues 10/07/2020 sexta-feira 9h

10/07/2020 sexta-feira 10h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social 

Subsecretaria de Assistência Social (SUBAS) – 03 vagas – município de 

BELO HORIZONTE (Diretoria Regional da SEDESE)              

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA

Luciana LÍvia Vieira Costa 14/07/2020 terça-feira 9h

Ivani Alves dos Santos 14/07/2020 terça-feira 10h

Fernanda Cristina Duarte 13/07/2020 segunda-feira 10h

13/07/2020 segunda-feira 11hAnderson Xavier de Souza



Vaga

Fabiane Trindade de Souza	

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado 

aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse 

caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Lucyhelena Vaz de Mello SIlva 16/07/2020 quinta-feira 10h

16/07/2020 quinta-feira 11h

quinta-feira 9h

Ana Luíza Costa Cirino Pereira

Dayana Flávia Nascimento Silva 15/07/2020 quarta-feira 11h

Mileni Teixeira 16/07/2020

Joana D'arc Ferreira da Silva 15/07/2020 quarta-feira 9h

15/07/2020 quarta-feira 10h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social 

Subsecretaria de Assistência Social (SUBAS) – 02 vagas – município 

de BELO HORIZONTE (Cidade Administrativa Tancredo Neves)            

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

9h

17/07/2020 sexta-feira 10hVenícios Oliveira Alves

André Almeida de Moura

Dóris Aparecida Autran 17/07/2020 sexta-feira

17/07/2020 sexta-feira 11h

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado 

aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse 

caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social 

Apoio ao Gabinete (GAB) – 01 vaga – município de BELO HORIZONTE 

(Cidade Administrativa Tancredo Neves)

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado 

aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. 

Nesse caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

11h

Quinta-feira

Sexta-feira

11h

9h

Claudia Regina de Jesus Romeu 10/07/2020 Sexta-feira

Aline Ellen Rodrigues Santos 08/07/2020 Quarta-feira

Bruna Ceruti Quintanilha 09/07/2020

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolcimento Social

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (SUPOD) – 03 vagas – município de 

BELO HORIZONTE (Cidade Administrativa Tancredo Neves)            
CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

Dulcinéia Pereira da Costa 10/07/2020

9h

10h

DIA DA SEMANA HORÁRIONOME DO CANDIDATO DATA

Lucia Ines de Carvalho Veiga 08/07/2020 Quarta-feira

08/07/2020 Quarta-feira

9h

10hNatalia Abreu Gomes

11h

10h

Flávia Lúcia Rodrigues da Silva

Ludmila de Souza Nonato de Oliveira 10/07/2020 Sexta-feira

Márica Beatriz Magalhães Rochido Arruda 09/07/2020 Quinta-feira

09/07/2020 Quinta-feira



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado 

aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. 

Nesse caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Ana Luiza Teixeira Neves 08/07/2020 quarta-feira 9h

08/07/2020 quarta-feira 10hCláudio Henrique Pereira Machado

Marcus Vinícius Costa Lage 08/07/2020 quarta-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social 

Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH) – Atenção a povos e 

comunidades tradicionais (CSA)

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse 

caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Edicacio Souza de Jesus 09/07/2020 quinta-feira 9h

09/07/2020 quinta-feira 10hPatrícia Cristina Oliveira

Luciana Scofield Ferreira Alves 09/07/2020 quinta-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social 

Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH) – Atenção a povos e 

comunidades tradicionais (GPP)

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado aos 

candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse 

caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Fernando Pereira Rodrigues 10/07/2020 sexta-feira 9h

10/07/2020 sexta-feira 10hEstáquis Lucas Alves da Silva Furquim

Samuel Gomes da Silva 10/07/2020 sexta-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social
Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH) – Atenção à juventude

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será 

encaminhado aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet 

e aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. 

Nesse caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Wesley Frank da Silva Oliveira 13/07/2020 segunda-feira 9h

13/07/2020 segunda-feira 10hThamiris Pereira Marco de Rezende

Dayanne Silva Vieira 13/07/2020 segunda-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH) – Atenção à pessoa com 

deficiência – (APG)

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado 

aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet 

e aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. 

Nesse caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH) – Atenção à pessoa com 

deficiência – (TAA)

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA DIA DA SEMANA HORÁRIO

Francismar Nascimento de Castro        14/07/2020 terça-feira 9h



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será 

encaminhado aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet 

e aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. 

Nesse caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Priscilla Tatiane Oliveira Vale de Souza 15/07/2020 quarta-feira 9h

15/07/2020 quarta-feira 10hIsabel Conceção Xavier

Claudia Tania Silva Colares 15/07/2020 quarta-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social
Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH) – Núcleo de Bem Estar

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA



Vaga

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas serão realizadas por meio de ferramenta de videoconferência e serão gravadas. O link para cada entrevista será encaminhado 

aos candidatos por meio do email registrado no ato de inscrição. 

Conforme item 4.1.3.5 do referido Edital, é de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e 

aplicativo a ser informado para a realização da entrevista.

As entrevistas têm previsão de duração de 45 minutos. Será concedida tolerância de atraso, por parte do candidato, de até 10 minutos, 

descontados do tempo total de realização da entrevista.

Conforme item 4.1.3.9 do referido Edital, o não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. 

Nesse caso, as Comissões poderão convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

Janaina Araujo Teixeira 16/07/2020 quinta-feira 9h

16/07/2020 quinta-feira 10hRenata Martins de Araújo

Márcia Regina Xavier de Souza 16/07/2020 quinta-feira 11h

DIA DA SEMANA HORÁRIO

Edital SEDESE Nº 01/2020

ÓRGÃO
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social

Subsecretaria de Direitos Humanos (SUBDH) –  Rede de proteção à 

criança e ao adolescente

CRONOGRAMA PARA A 3ª ETAPA - ENTREVISTAS

NOME DO CANDIDATO DATA


