
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS – 

UTRAMIG 

 

Programa Juventudes 

Edital: 012/2016 

A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG, por meio de 
sua Presidência e da Diretoria de Qualificação e Extensão – DQE, após a publicação de 
listas de credenciamento e descredenciamento  informa que ocorrerá sorteio  para 
classificação ordinária no serviço de coordenação geral e para definição de primeiro 
credenciado para o serviço de mobilizador social para a região intramunicipal do Alto 
Vera Cruz, Taquaril e Granja de Freitas e considerando o recurso parcialmente provido 
de Marieli Cristina Souza Silva e conforme Edital 12/2106 nos seguintes itens: 

5.5.2- Obedecido o prazo de 1 dia corrido após a publicação da primeira lista de 
candidatos credenciados e não credenciados, poderão ser convocados os primeiros 
credenciados para os serviços nas regiões intramunicipais de atuação constantes do 
Anexo II; 

5.5.3- Após a publicação da primeira lista com prestador de serviço credenciado para 
uma região intramunicipal de atuação, os demais candidatos credenciados para esta 
mesma região intramunicipal, terão sua classificação realizada mediante sorteio, em 
listas publicadas com uma periodicidade máxima de 60 dias, sendo que a ordem de 
classificação será sequencial à dos classificados anteriormente; 

Os candidatos, sorteados a partir da segunda colocação, integrarão cadastro de 
reserva específico, que terá prazo de validade de 10 meses, a contar de sua publicação, 
prorrogável por igual período, desde que manifestado o interesse de manutenção do 
credenciamento pela UTRAMIG, conforme previsto no item 5.3 do Edital 12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O sorteio em sessão pública realizar-se-à no dia 23 de novembro, às 15hs nas dependências da 

Fundação, localizada à Avenida Afonso Pena, 3.400 – Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG 

Belo Horizonte,  21 de novembro de 2016. 

 

Nome Serviço Municipio Região 

Luciana Lopes de 
Resende 

Coordenadora Geral Todos Todas 

Mauro Costa 
Rodrigues 

Coordenador Geral Todos Todas 

Marieli Cristina Souza 
Silva 

Mobilizadora Social Belo Horizonte  Alto Vera Cruz, 
Taquaril e Granja de 
Freitas 

Luiz Gustavo Honório Mobilizador Social Belo Horizonte Alto Vera Cruz, 
Taquaril e Granja de 
Freitas 


