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Publicações Prefeitura de Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
Prefeitura Municipal de Mariana MG- Republicação Pregão Presencial Nº 036/2021. Objeto: Registro
de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e
manutenção paisagística em praças publicas, arborização urbana e cercamento para proteção de
nascentes e áreas verdes no Município de Mariana. Abertura: 01/07/2021 às 08:45min. Informações,
esclarecimentos e edital sala da CPL. Prédio da Prefeitura -Praça JK, S/N, Centro Mariana- MG de
08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com.
Tel: (31)3557 9055. Mariana 17 de Junho de 2021. Michelle de Pádua Aneli da Silva. Pregoeira

Prefeitura Municipal de Mariana MG- Pregão Presencial Nº 045/2021. Objeto: Registro de preço
para prestação de serviço de apreensão de animais de pequeno e grande porte na sede e nos distritos do
Município, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Abertura:
05/07/2021 às 08:45min. Informações, esclarecimentos e edital sala da CPL. Prédio da Prefeitura -Praça
JK, S/N, Centro Mariana- MG de 08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br, e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)3557 9055. Mariana 17 de Junho de 2021. Gislaine
Fernanda da Silva. Pregoeira

IPREV MARIANA/MG. Aviso de Suspensão de Licitação - A Pregoeira da Autarquia acima indicada,
constituída pela Portaria nº 03, de 08 de janeiro de 2021, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei,
comunica aos interessados que a licitação referente ao Procedimento PRC 007/2021, Pregão
Presencial PRG 003/2021, destinada à contratação de serviço de consultoria financeira de investimentos
para assessorar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana – IPREV MARIANA, no
processo de administração e gestão da carteira de investimentos de acordo com os preceitos legais
estabelecidos, atendendo a exigência da Secretaria de Previdência, assim como, no assessoramento para
a elaboração da Política Anual de Investimentos, e através de metodologia definida, produzir a análise e
diagnostico a respeito dos recursos que integram a carteira de investimentos do RPPS conforme a
natureza e as características dos ativos, em conformidade ao estabelecido no edital 003/2021 e anexos,
está SUSPENSA em virtude da necessidade de revisão do Edital. Após análise da revisão, o Aviso de
Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura do certame. Informações pelo email: compraselicitacao@iprevmariana.mg.gov.br. Mariana/MG, 17 de junho de 2021. Natália Clarice de
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Araújo Batista. Pregoeira.

Processo Seletivo: Editais
Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 80/2021
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE
MARIANA SEGUINDO LISTA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

●

A Prefeitura Municipal de Mariana CONVOCA para comprovação dos requisitos necessários à
CONTRATAÇÃO para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público,
seguindo ordem de classificação no CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº001/2019, nos
termos do artigo 5º, parágrafo único da LC Municipal nº 175/2018, os candidatos listados abaixo: :

Assistente Social:
Inscrição:

Nome:

Data de nascimento:

2741933

IGOR FRANCISCO SOARES DE SOUZA
FERREIRA

17/10/1994

Técnico de Radiologia:
Inscrição:

Nome:

Data de nascimento:

2774932

CLEBER SILVA DE ALMEIDA

18/01/1985

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais:
●

●
●

ASO (ATESTADO DE SAÚDE ADMISSIONAL) , sem restrições , encaminhado pela Secretaria de
Administração (no ato da entrega da documentação) e expedido pelo médico oficial da
Prefeitura Municipal de Mariana. Só poderá ser contratado aquele que for julgado apto física e
mentalmente, para o exercício da função;
02 fotos 3x4 recente;
Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do disposto no
2

https://www.mariana.mg.gov.br/imprimir-diario-oficial/1724

●

art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal e guia de contratação, ficha de qualificação de
contrato/nepotismo, e declaração de bens; (disponibilizados e preenchidos na Secretaria de
Administração no ato da entrega de documentação;)
Disponibilização de EMAIL E TELEFONE;

ORIGINAL E CÓPIA:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

Carteira de Trabalho;
Guia/Extrato PIS/PASEP (ATUALIZADA EMITIDA PELA CEF OU BB);
CPF próprio;
Carteira de Identidade ou documento único valente, de valor legal;
Título Eleitoral e Comprovante de Votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça
Eleitoral;
Certificado de reservista se do sexo masculino;
Certidão de Nascimento e CPF de todos os dependentes;
Declaração Escolar (filhos maiores de 5 e menores de 14 anos);
Cartão de Vacinação atualizado próprio (2 vias) e de Filhos menores de 5 anos (2 vias);
Certidão de Nascimento ou de Casamento (se for o caso devidamente averbada);
Comprovante de Residência Atualizado;
Documentação comprobatória de escolaridade, exigida no edital, sendo este o Certificado de Conclusão
do Curso e Registro Profissional, correspondente a função a que concorre, quando do exercício da
atividade profissional do candidato o exigir;
Comprovante de regular situação de inscrito no órgão de classe respectivo, quando do exercício da
atividade profissional do candidato o exigir;
Número da conta Corrente no Banco Itaú – (se não possuir a Secretaria de Administração
encaminhará carta de abertura de conta salário);

Os candidatos deverão comparecer nas datas 18 , 21 e 22 de junho de 2021 no horário de
8h00h às 11:00 e de 13:00h às 16:00h, na Secretaria Municipal de Administração,
localizada no 2º pavimento do Paço Municipal, localizada na Praça JK, s/n – Centro,
Mariana-MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 81/2021 –
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA SMS Nº 007/2021

A Prefeitura Municipal de Mariana convoca os candidatos da Seleção Pública Simplificada SMS n°
07/2021, homologada pelo Decreto Nº10.537 de 15 de junho de 2021, para celebração de
CONTRATO TEMPORÁRIO, conforme preconiza a Lei Complementar Municipal nº175 de 03 de
fevereiro de 2021.
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais:
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●

●
●

●

ASO(ATESTADO ADMISSIONAL) , sem restrições,encaminhado pela Secretaria de
Administração (no ato da entrega da documentação) e expedido pelo médico oficial da
Prefeitura Municipal de Mariana. Só poderá ser contratado aquele que for julgado apto física e
mentalmente , para o exercício da função;
02 fotos 3x4 recente;
Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do disposto
no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal e guia de contratação, disponibilizados e
preenchidos na Secretaria de Administração no ato da entrega de documentação;
Disponibilização de EMAIL E TELEFONE;

ORIGINAL E CÓPIA:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

Carteira de Trabalho;
Guia/Extrato PIS/PASEP(ATUALIZADA EMITIDA PELA CEF OU BB);
CPF próprio;
Carteira de Identidade ou documento único valente, de valor legal;
Título Eleitoral e Comprovante de Votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça
Eleitoral;
Certificado de reservista se do sexo masculino;
Certidão de Nascimento e CPF de todos os dependentes;
Declaração Escolar (filhos maiores de 5 anos e menores de 14);
Cartão de Vacinação atualizado próprio (2 vias) e de Filhos menores de 5 anos;
Certidão de Nascimento ou de Casamento (se for o caso devidamente averbada);
Comprovante de Residência Atualizado;
Documentação comprobatória de escolaridade, sendo este o Certificado de Conclusão do Curso e
Registro Profissional, correspondente a função a que concorre, quando do exercício da atividade
profissional do candidato o exigir;
Comprovante de regular situação de inscrito no órgão de classe respectivo, quando do exercício da
atividade profissional do candidato o exigir;
Número da conta Corrente no Banco Itaú – (se não possuir a Secretaria de Administração
encaminhará carta de abertura de conta salário) ;
Nas datas 21 à 25 de junho de 8h00h às 11:00 e de 13:00h às 16:00h, na Secretaria
Municipal de Administração, localizada no 2º pavimento do Paço Municipal,
localizada na Praça JK, s/n – Centro, Mariana-MG.

Médico Especialista - Cardiologista:
Nome:

Data de nascimento:

Nathane Tayná Dias Machado Sommerfeld

02/03/1991
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 79/2021
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 001/18

A Prefeitura Municipal de Mariana convoca os candidatos da Seleção Pública Simplificada n° 01/2018,
homologada pelo Decreto Nº 9545de 12 de novembro de 2018, para celebração de CONTRATO
TEMPORÁRIO, conforme preconiza a Lei Complementar Municipal nº175 de 16 de Março de 2018,bem
como os dispostos no item 2.3 do Edital 001/2018.
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais:
●

●
●

●

ASO(ATESTADO DE SAÚDE ADMISSIONAL) , sem restrições, encaminhado pela Secretaria de
Administração (no ato da entrega da documentação) e expedido pelo médico oficial da
Prefeitura Municipal de Mariana.Só poderá ser contratado aquele que for julgado apto física e
mentalmente, para o exercício da função;
02 fotos 3x4 recente;
Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins do disposto no
art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal e guia de contratação, ficha de qualificação de
contrato/nepotismo, e declaração de bens disponibilizados e preenchidos na Secretaria de
Administração no ato da entrega de documentação;
Disponibilização de EMAIL E TELEFONE;

ORIGINAL E CÓPIA:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

Carteira de Trabalho;
Guia/Extrato PIS/PASEP (ATUALIZADA EMITIDA PELA CEF OU BB);
CPF próprio;
Carteira de Identidade ou documento único valente, de valor legal – com data de expedição;
Título Eleitoral e Comprovante de Votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça
Eleitoral;
Certificado de reservista se do sexo masculino;
Certidão de Nascimento e CPF de todos os dependentes;
Declaração Escolar (filhos maiores de 5 anos e menores de 14);
Cartão de Vacinação atualizado próprio (2 vias) e de Filhos menores de 5 anos;
Certidão de Nascimento ou de Casamento (se for o caso devidamente averbada);
Comprovante de Residência Atualizado;
Documentação comprobatória de escolaridade, exigido no edital, sendo este o Certificado de Conclusão
do Curso e Registro Profissional, correspondente a função a que concorre, quando do exercício da
atividade profissional do candidato o exigir;
Comprovante de regular situação de inscrito no órgão de classe respectivo, quando do exercício da
atividade profissional do candidato o exigir;
Número da conta Corrente no Banco Itaú – (se não possuir a Secretaria de Administração
encaminhará carta de abertura de conta salário);
Nas datas 18, 21 e 22 de junho de 2021 no horário de 8h00h às 11:00 e de 13:00h às
16:00h, na Secretaria Municipal de Administração, localizada no 2º pavimento do Paço
Municipal, localizada na Praça JK, s/n – Centro, Mariana-MG.
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Biólogo:
Inscrição:

Nome:

Data de nascimento:

50507

TALES VICARI PASCINI

19/12/1989

Educador Social - Nível Médio:
Inscrição:

Nome:

Data de nascimento:

56037

DIEGO LOUZADA FONTES

28/09/1994

Processo Seletivo: Editais
Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 51/2021

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROCESSO DESIGNAÇÃO
MONITOR DE ENSINO ESPECIAL

A Secretaria Municipal de Educação informa aos candidatos inscritos na listagem de classificação da
designação - 2021, habilitados, para a celebração de contrato temporário no Município de Mariana que em
caráter excepcional, devido às medidas temporárias de prevenção, enfrentamento e contingenciamento da
pandemia de Coronavírus (COVID -19), o PROCESSO DE DESIGNAÇÃO DE VAGA PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE MONITOR DE ENSINO ESPECIAL, constante no quadro abaixo,
seguirá os critérios definidos na Portaria nº 003/2021 e realizar-se-á mediante o seguimento da listagem do
Processo de designação online 2021 publicada no diário oficial nº 1722 de 16/06/2021.
Portanto, ficam convocadAs as CANDIDATAS: Karla Bianca Magalhães, Marisa Santos Rosa Morais,
Cláudia Maria Santos, Chirley de Fátima Cardoso Rosa, Nadir da Silva Moreira, Vanete Aparecida
Porto Silva, a comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, Avenida João Ramos Filho, 298, munido
dos seguintes documentos: Carteira de identidade, CPF, Comprovante de residência atualizado (três últimos
meses), Declaração Comprobatória de Tempo de Serviço expedida pelo departamento de pessoal, expedida
pela Prefeitura Municipal de Mariana, Titulações e habilitações, Comprovação de quitação eleitoral. Em caso
de não comparecimento na data e horário constantes neste edital, o próximo candidato da listagem será
convocado.
QUADRO DE VAGAS

6

https://www.mariana.mg.gov.br/imprimir-diario-oficial/1724

CARGO

Monitor de Ensino Especial

Nº VAGAS

DATA/
HORÁRIO

ESCOLAS

06

21/06/2021
10h

E.M. Joaquim Emílio Baptista – 01
E.M. Aníbal de Freitas – 02
E.M. Dom Luciano – 02
E.M. Bento Rodrigues - 01

Carlene Ferreira de Almeida
Secretária Municipal de Educação

Mariana, de 17 de junho de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 52/2021

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROCESSO DESIGNAÇÃO
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PEDAGOGOS

A Secretaria Municipal de Educação informa aos candidatos inscritos na listagem de classificação da
designação - 2021, habilitados, para a celebração de contrato temporário no Município de Mariana que, em
caráter excepcional, devido às medidas temporárias de prevenção, enfrentamento e contingenciamento da
pandemia de Coronavírus (COVID -19), o PROCESSO DE DESIGNAÇÃO DE VAGA PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PEDAGOGOS, constante no
quadro abaixo, seguirá os critérios definidos na Portaria nº 003/2021 e realizar-se-á mediante o seguimento
da listagem do Processo de designação online 2021 publicada no diário oficial nº 1722 de 16/06/2021.
Portanto, ficam convocadas as CANDIDATAS: Alcione Raimunda Araújo e Maria de Lourdes Guedes, a
comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, Avenida João Ramos Filho, 298, munido dos seguintes
documentos: Carteira de identidade, CPF, Comprovante de residência atualizado (três últimos meses),
Declaração Comprobatória de Tempo de Serviço expedida pelo departamento de pessoal, expedida pela
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Prefeitura Municipal de Mariana, Titulações e habilitações, Comprovação de quitação eleitoral. Em caso de
não comparecimento na data e horário constantes neste edital, o próximo candidato da listagem será
convocado.

QUADRO DE VAGAS

CARGO

Nº VAGAS

DATA/
HORÁRIO

ESCOLAS

Especialista em Educação /
Pedagogos

02

21/06/2021
9h

E.M. Aníbal de Freitas
CEMPA

Carlene Ferreira de Almeida
Secretária Municipal de Educação

Mariana, de 17 de junho de 2021.

Publicações SAAE Mariana
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA. AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2021. Tipo/critério de
julgamento: Menor Preço global. Procedimento nº 008/2021. A Autarquia, através de seu Diretor Geral,
no exercício de suas atribuições, torna público para os interessados, o resultado do pregão de que trata o
presente aviso, adjudicando e homologando-o, cujo objeto é contratação de empresa para a execução de
serviços técnicos, para o SAAE de Mariana/MG. Vencedor: Machado e Schneider Engenharia Ltda.,
(CNPJ: 21.894.661/0001-88), no Valor total de R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais). Estando de
acordo com a Lei, adjudico e homologo, em 17 de Junho de 2021, nos termos da Lei Federal
n°10.520/2002 c/c Lei Federal nº8.666/93. Ronaldo Camelo da Silva. Diretor Geral.
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