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E R R A T A 

PROCESSO SELETIVO 556/2021 

Onde se lê: 

Introdução:  
O Instituto Elo, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização Social-OS, por intermédio de seu Diretor Presidente, no 
uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas em seu Estatuto Social e Regulamento de Compras e 
Contratações, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado a 
selecionar estagiários para atuarem na Sede Administrativa: 
5. Atribuições gerais do cargo: 
Dar suporte aos Departamentos; arquivar documentos; enviar documentos para as Unidades de Prevenção; realizar controle de 
documentos em planilha. Dar suporte a equipe de processo seletivo. Informar e orientar os candidatos sobre os processos seletivos em 
aberto; atender e conferir a documentação dos candidatos convocados; organizar arquivo ativo/morto; atualizar planilha de contratados 
e demitidos; montar pastas e arquivar documentos do processo seletivo; divulgar processos seletivos; realizar agendamento dos exames 
admissionais. Auxiliar na recepção de requisições de compras de materiais ou serviços; Auxiliar no registro de requisições, na verificação 
de especificações dos materiais ou serviços e no acompanhamento dos fluxo de entregas;  Auxiliar na revisão de pedidos em aberto e na 
cobrança da entrega de materiais ou serviços;  Auxiliar na checagem da entrega de materiais ou serviços; na administração dos pedidos 
de compra e na verificação da viabilidade dos mesmos; Auxiliar no acompanhamento e controle das demandas de materiais e serviços; e 
na confecção, organização e controle de processos de compra;  Auxiliar no cadastramento e acompanhamento do cadastro de 
fornecedores da instituição;  Auxiliar na escritura de relatórios;  Auxiliar nos processos de controle de bens e patrimônio;  Demais 
atividades pertinentes a função. Organizar o Arquivo Morto; Confecção da Planilha de Controle do Arquivo Morto; Ir a Caixa Econômica 
Federal; Confecção da Planilha de Pendências de Férias/Rescisão; Escaner de documentos. Levar e buscar documentos na Contabilidade. 
Realizar postagens nos correios. Levar e buscar documentos na Cidade Administrativa e outros locais que se fizer necessário. 

Leia-se: 

Introdução:  
O Instituto Elo, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização Social-OS, por intermédio de seu Diretor Presidente, no 
uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas em seu Estatuto Social e Regulamento de Compras e 
Contratações, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado a 
selecionar estagiários para atuarem na Sede Administrativa e nas Unidades de Prevenção à Criminalidade: 
 
5. Atribuições gerais do cargo: 
Dar suporte aos Departamentos; arquivar documentos; enviar documentos para as Unidades de Prevenção; realizar controle de 
documentos em planilha. Dar suporte a equipe de processo seletivo. Informar e orientar os candidatos sobre os processos seletivos em 
aberto; atender e conferir a documentação dos candidatos convocados; organizar arquivo ativo/morto; atualizar planilha de contratados 
e demitidos; montar pastas e arquivar documentos do processo seletivo; divulgar processos seletivos; realizar agendamento dos exames 
admissionais. Auxiliar na recepção de requisições de compras de materiais ou serviços; Auxiliar no registro de requisições, na verificação 
de especificações dos materiais ou serviços e no acompanhamento dos fluxo de entregas;  Auxiliar na revisão de pedidos em aberto e na 
cobrança da entrega de materiais ou serviços;  Auxiliar na checagem da entrega de materiais ou serviços; na administração dos pedidos 
de compra e na verificação da viabilidade dos mesmos; Auxiliar no acompanhamento e controle das demandas de materiais e serviços; e 
na confecção, organização e controle de processos de compra;  Auxiliar no cadastramento e acompanhamento do cadastro de 
fornecedores da instituição;  Auxiliar na escritura de relatórios;  Auxiliar nos processos de controle de bens e patrimônio;  Demais 
atividades pertinentes a função. Organizar o Arquivo Morto; Confecção da Planilha de Controle do Arquivo Morto; Ir a Caixa Econômica 
Federal; Confecção da Planilha de Pendências de Férias/Rescisão; Escaner de documentos. Levar e buscar documentos na Contabilidade. 
Realizar postagens nos correios. Levar e buscar documentos na Cidade Administrativa e outros locais que se fizer necessário. 
 
Realizar atendimentos sob supervisão do Analista Social; contribuir no planejamento dos atendimentos grupais e individuais; contribuir 
com os analistas sociais na articulação de rede e encontros de rede; elaborar relatórios de atendimentos; alimentar banco de dados com 
as informações do público atendido; participar de espaços de discussões acerca do programa, da Política de Prevenção à Criminalidade e 
de Segurança Pública; participar de reuniões de formação continuada; entre outras. 

 
Belo Horizonte, 29/12/2022. 

DIRETOR PRESIDENTE 

INSTITUTO ELO 


