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Publicações Prefeitura de Mariana
Concurso Público: Resultados
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/16 - POSSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os concursado(s) abaixo, aprovado(s) no
Concurso Público Nº 001/2013, para apresentarem os documentos necessários à comprovação dos
pré-requisitos à investidura no Cargo para o qual foram aprovados, nos termos da Lei Complementar
Nº 005/2001, bem como para se submeterem a exame médico admissional. Os candidatos deverão
apresentar os seguintes documentos originais e xerox: a) original e fotocópia da carteira de
identidade ou de documento único equivalente, de valor legal, com fotografia; b) original e fotocópia
do CPF próprio; c) duas fotografias 3x4 recente; d) original e fotocópia do título de eleitor com
comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de
quitação com a Justiça Eleitoral; e) original e fotocópia do certificado de reservista ou documento
equivalente, se do sexo masculino; f) original e fotocópia de certidão de casamento, se for o caso; g)
original e fotocópia de documento comprobatório de trabalho, no setor público ou privado (Carteira
de Trabalho ou Contrato de Trabalho por tempo determinado), anterior ao serviço público municipal;
h) original e fotocópia do PIS/PASEP ou NIT, caso seja cadastrado; i) original e fotocópia do
comprovante de Contribuição Sindical, quando pago; j) original e fotocópia do comprovante de
residência atualizado; k) fotocópia, autenticada em cartório, de documentação comprobatória de
escolaridade, conforme habilitação exigida para o cargo; l) Cartão de vacinação(filhos menores de 5
anos) m) Declaração Escolar(filhos maiores de 5 anos e menores de 14) e número da conta Itaú no
ato da recepção, no prazo de 30 dias a partir da publicação no horário de 8h00 às 11:30 e de
13:00 às 17h00, na Secretaria Municipal de Administração, localizada no 2º pavimento do Paço
Municipal, localizada na Praça JK, s/n – Centro, Mariana-MG.

Esclarece-se ainda, que além dos documentos previstos no referido Edital, os convocados deverão
estar munidos dos seguintes documentos a serem entregues ao FUNPREV (Fundo de Previdência
dos Servidores Municipais de Mariana), sito à Rua Marques de Pombal, nº 40, Bairro Rosário, nesta

cidade: Documentos do Concursado: Cópia da Identidade, CPF, PIS/PASEP, Título de Eleitor, CTPS
(página que contenha a foto, a identificação civil e todos os Contratos de Trabalho), Comprovante de
endereço, Certidão de Casamento (caso seja casado).
Documentos dos Dependentes: Cópia da Carteira de Identidade e CPF (quando maior de
idade), Certidão de nascimento (quando menor de idade), Laudo comprobatório de condição de
invalidez (se aplicável).

PEDREIRO

Inscr.

Candidato

Dt. Nasc.

362001086

Webert Reginaldo Ferreira De Paula

05/02/1984

Licitações: Pregão Presencial
Processo 001/2016 – Pregão Presencial 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA, representada neste ato por seu Presidente, Vereador
Antônio Marcos Ramos de Freitas, torna público que fará realizar, no dia 21 de janeiro de 2016, às
09:00 horas, na sua Sede, O PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2016, por menor preço global, para a
contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de terceirização de mão-de-obra, conforme
termo de referência, nos termos da Lei 10.520/2002 e da Lei 8.666/93 e das condições fixadas no
respectivo edital, que se encontra disponível aos interessados no site da Câmara Municipal de
Mariana. Mariana, 07 de janeiro de 2016.

Licitações: Inexigibilidade e Dispensa
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2015 FUNPREV- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE MARIANA – Fica ratificada a dispensa de licitação para compra de
VENTILADORES INDUSTRIAIS, através da EMPRESA MIMAQUINAS LTDA-ME, CNPJ:01.603.2030001-35 , Valor de R$ 1050,00(UM MIL E CINQUENTA REAIS)Fund. Legal: Art. 24, XIII da Lei
8666/93 e suas alterações. Mariana, 27/10/2015. Leandra Aparecida Saraiva Martins- Coordenadora
do FUNPREV
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2015 FUNPREV- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE MARIANA – Fica ratificada a dispensa de licitação para compra de material de
computação para adaptação de Notebooks e computadores , através da EMPRESA Maurício Moises
Marques da Silva Júnior-ME, CNPJ:07.931.627-0001-05 , Valor de R$ 1.393,80(um mil trezentos e
noventa e três reais e oitenta centavos)Fund. Legal: Art. 24, XIII da Lei 8666/93 e suas alterações.
Mariana, 27/11/2015. Leandra Aparecida Saraiva Martins- Coordenadora do FUNPREV

Licitações: Inexigibilidade e Dispensa
INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2015 FUNPREV- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE MARIANA – Fica ratificada a dispensa de licitação para aquisição de refeições
para participantes do Treinamento para Conselheiros , através da empresa SIAMAR ALIMENTOS
LTDA, CNPJ:41.690.553-0001-09, Valor de R$ 1.220,00(um mil duzentos e vinte reais)Fund. Legal:
Art. 24, XIII da Lei 8666/93 e suas alterações. Mariana, 27/10/2015. Leandra Aparecida Saraiva
Martins- Coordenadora do FUNPREV

