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Publicações Câmara de Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
LICITAÇÃO – Altera data da sessão de abertura
Processo nº 38 de 2021
Pregão Presencial nº 07/2021

A Câmara Municipal de Mariana, por intermédio de sua Pregoeira informa que a sessão de abertura
do Pregão Presencial nº 07/2021 – Registro de Preço nº 03/2021 cujo objeto é aquisição de
Equipamentos destinados à proteção individual dos servidores da Câmara Municipal de Mariana, e
dos Gabinetes parlamentares, assim como produtos destinados a higienização e desinfecção de áreas
comuns, visando minimizar a proliferação do vírus causador da Covid-19, foi alterada para o dia 20
de Outubro de 2021, as demais condições do Edital e Termo de Referencia permanecem
inalteradas. Dúvidas, informações e Solicitação do Edital podem ser feitas: pelo telefone: (31) 35576212 ou para o e-mail: compras.camarademariana@gmail.com. Mariana, 05 de Outubro de 2021 Sandra Aparecida dos Reis - Pregoeira.

Publicações Prefeitura de Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
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Pregão Presencial N°068/2021. REVOGAÇÃO nos termos do art. 49 da lei 8.666/93 e suas
alterações. Objeto: Contratação de empresa ou profissional especializado para prestação de serviços
de análise de precificação de imóveis com discrepâncias de valor venal na planta genérica de valores
(PGV), no perímetro urbano e das áreas expansão urbana do Município de Mariana-MG.Informações,
Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br, e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 05 de Outubro de 2021.
Pregoeira

Processo Seletivo: Editais
Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 123/2021
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 bensdisponibilizados 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;
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• 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 06 e 07 de outubro 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.

Professor de Educação Básica - Ciências - Anos finais Ensino Fund. :
Inscrição: Nome:
48273

Data de nascimento:

PRISCILLA NETO FERREIRA 14/02/1987

OBSERVAÇÃO SOBRE A ESCOLHA DE VAGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
A Secretaria Municipal de Educação convoca os interessados, habilitados, para a celebração
de contrato temporário junto ao Município de Mariana, ressaltando que a referida contratação
seguirá os critérios constantes no ‘‘Processo Seletivo – Edital 001/2018’’, e realizar-se-á na
Secretaria Municipal de Educação, situado na Avenida João Ramos Filho,298 – Bairro Barro
Preto, nesta cidade, para as funções disponibilizadas no quadro abaixo.
QUADRO DE VAGAS

CARGO

VAGA HORÁRIO DATA

Escola Municipal de Dante Luiz dos Santos
Cargo: PEB II Anos Finais – Ciências
01
Aulas: 09
Turno: Tarde

9h

08/10/21
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