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Publicações Câmara de Mariana
Licitações: Pregão Presencial
PROCESSO 008/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 004/2016
PROCESSO 008/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 004/2016

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA, representada neste ato por seu Presidente, Vereador
Antônio Marcos Ramos de Freitas, torna público que realizou processo licitatório na modalidade
Pregão Presencial para a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia
para reforma da primeira casa de Câmara da Câmara Municipal de Mariana, na forma preconizada
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Valor do contrato: R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e
quinhentos reais). Dotação:1.0101.01.031.0022.4004.339039.00. Contratada AQUALUZ PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, portadora do CNPJ 41.934.209/0001-00. Mariana, 29 de fevereiro de
2016. Antônio Marcos Ramos de Freitas – Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

Publicações Prefeitura de Mariana
Licitações: Pregão Presencial
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Mariana – Torna Publico Pregão presencial 034/2016, objeto: Registro de
Preço para Contratação de empresa para fornecimento, instalação e reposição de vidros, divisórias e
forro de PVC em atendimento à Secretaria Municipal de Educação e às Escolas Municipais.
Abertura: 14/03/2016 às 08:45min. Informações e esclarecimentos aos licitantes serão prestados
na sala da CPL, mesmo local onde encontra-se o Edital. Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00
horas. E-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com, tel.: (31) 3557-9055. Mariana 29 de
fevereiro de 2016. Marlon Paulo Figueiredo Silva.

Prefeitura Municipal de Mariana – Torna Publico Pregão presencial 035/2016, objeto: Registro de
Preço para aquisição de quadros brancos para atender as unidades da Rede Municipal de Ensino e
Secretaria Municipal de Educação. Abertura: 14/03/2016 às 13:45min. Informações e
esclarecimentos aos licitantes serão prestados na sala da CPL, mesmo local onde encontra-se o
Edital. Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00 horas. E-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com, tel.: (31) 3557-9055. Mariana 29 de fevereiro de 2016.
Marlon Paulo Figueiredo Silva.

Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2016
TEMPO INTEGRAL – SPS 008/2013
A Prefeitura Municipal de Mariana convoca os candidatos da Seleção Pública Simplificada
n°001/2013 de 26 de abril de 2013 abaixo relacionados para apresentarem os seguintes documentos
originais e Xerox a) carteira de identidade; b) CPF; c) PIS/PASEP (número e data);d) título de eleitor
(com os dois últimos comprovantes de votação ou certidão de quitação com as obrigações eleitorais
emitida pelo TRE – Tribunal Regional Eleitoral); e) certificado de reservista ou dispensa de
incorporação (para candidatos do sexo masculino);f) certidão de casamento e/ou união estável, se for
o caso;g) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, sendo o caso;h) comprovante de
residência (conta de água, luz ou telefone fixo);i) 2 (duas) fotos 3x4;j) Carteira de Trabalho);k)
Declaração Escolar (filhos maiores de 5 anos e menores de 14);l) Cartão de Vacinação (Filhos
menores de 5 anos);m) Contribuição Sindical (quando pago);n) Documentação comprobatória de
escolaridade) atestado de saúde física e mental para o exercício da função;o) e número da conta Itaú
no ato da recepção, dia 02 de Março de 2016 no horário de 8h00 às 17h00 , na Secretaria
Municipal de Administração, localizada no 2° pavimento do Paço Municipal,localizada na Praça
JK,s/n°-Centro, Mariana MG.
Os candidatos deverão se apresentar impreterivelmente na Secretaria Municipal de
Educação nos seguintes dias e horários:
03/03 Monitor de Alunos: às 08h30 na Secretaria Municipal de Educação (Setor da
Secretaria Adjunta do Tempo Integral)

Classificação Candidato

Documento

Data nasc.

28º

RENATA CASSIA DA SILVA

MG 12797930 31/10/1979

29º

LUCIANA APARECIDA COSTA
MAXIMIANO

14250176

20/12/1979

Secretaria Municipal de Educação

Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 28/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 28/2016
DESIGNAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM CARATER DE SUBSTITUIÇÃO
DATA: 03/03/2016 (QUINTA-FEIRA)

Considerando a Portaria 06 de 22 de outubro de 2014 que estabelece critérios e define
procedimentos para inscrição e classificação de candidatos à designação para o exercício de
cargo/função pública na Rede Pública Municipal de Ensino de Mariana, MG.
A Secretaria Municipal de Educação convoca aos interessados para a celebração de contrato
temporário no Município de Mariana, com a Designação de vagas a realizar-se na Secretaria de
Educação, sito Rua Bom Jesus, 18 - Centro, nesta Cidade, para as funções disponibilizadas no quadro
abaixo.
Obs.: Os candidatos deverão comparecer à Designação munidos com a documentação ORIGINAL
exigida para a função pleiteada conforme especificado a seguir: documentos pessoais, contagens de
tempo, certificados e diplomas.

Cargo

Horário para
Vaga de
designação do
Data
substituição
local de trabalho

Monitor de Ensino Especial

3 (três)

13:30

03/03/2016
(Quinta-feira)

Servente Escolar

4 (vagas)

14:30

03/03/2016
(Quinta-feira)

PEB I

1 (uma)

15:30

03/03/2016
(Quinta-feira)

Atenção: Os candidatos deverão comparecer à Designação de vagas munidos de
documentos pessoais, contagem de tempo e documentos de escolaridade originais para o
cargo pleiteado.
Local: Secretaria Municipal de Educação, Rua Bom Jesus, nº 18, Centro. Cep: 35420-000.
Mariana/MG.

Secretaria Municipal de Educação

Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 30/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 30/2016
DESIGNAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM CARATER DE SUBSTITUIÇÃO
DATA: 03/03/2016 (QUINTA-FEIRA)
Considerando a Portaria 06 de 22 de outubro de 2014 que estabelece critérios e define
procedimentos para inscrição e classificação de candidatos à designação para o exercício de
cargo/função pública na Rede Pública Municipal de Ensino de Mariana, MG.
A Secretaria Municipal de Educação convoca aos interessados para a celebração de contrato
temporário no Município de Mariana, com a Designação de vagas a realizar-se na Secretaria de
Educação, sito Rua Bom Jesus, 18 - Centro, nesta Cidade, para as funções disponibilizadas no quadro
abaixo.
Obs.: Os candidatos deverão comparecer à Designação munidos com a documentação ORIGINAL
exigida para a função pleiteada conforme especificado a seguir: documentos pessoais, contagens de
tempo, certificados e diplomas.

Cargo

Horário para
Vaga de
designação do
Data
substituição
local de trabalho

PEB I

1 (uma)

15:30

03/03/2016
(Quinta-feira)

Atenção: Os candidatos deverão comparecer à Designação de vagas munidos de
documentos pessoais, contagem de tempo e documentos de escolaridade originais para o
cargo pleiteado.
Local: Secretaria Municipal de Educação, Rua Bom Jesus, nº 18, Centro. Cep: 35420-000.
Mariana/MG.

Secretaria Municipal de Educação

Processo Seletivo: Resultados
Gabarito - Seleção Pública Simplificada da Secretaria de Saúde
A Comissão Especial Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado n°001/2016, no

uso de suas atribuições legais, torna público os gabaritos oficiais das provas do Processo Seletivo
Simplificado da Secretaria de Saúde.

Arquivos complementares
- Confira a lista de anexos
(http://pmmariana.com.br/pmm-download/a46e14b5960a70689351dbd618f347d524dcac56)

Processo Seletivo: Resultados
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 29/16
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 29/16
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 003/15

A Prefeitura Municipal de Mariana, considerando as Portarias da Secretaria Municipal de Desportos
nº 01 de 04 de Janeiro de 2015 que dispuseram sobre a homologação do Resultado Final da Seleção
Pública Simplificada, aberta pelo Edital nº 003/15, convoca os candidatos aprovados abaixo
relacionados para a apresentação dos 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, nos dias; 02/03/2016 a 04/03/16 no horário de
8h00h às 11:30 e de 13:00h às 17h00, na Secretaria Municipal de Administração,
localizada no 2º pavimento do Paço Municipal, localizada na Praça JK, s/n – Centro,
Mariana-MG.

Monitor de Educação Física
Classif.

Nome.

Data de nasc.

20

Thaís de Jesus Araújo

14/10/1993

21

Sydônio Martins Peixoto Neto

15/11/1985

