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Publicações Prefeitura de Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
Prefeitura Municipal de Mariana- Pregão presencial Nº025/2018, com reserva de cota para ME ,
EPP , MEI e Cooperativas enquadradas no art.34, da lei n°11.488/2007 em conformidade com a
LC123/2006, Lei 147/14. Objeto: Aquisição de papel A4 para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde. Abertura: 10/04/2018 às 14:15min. Informações, esclarecimentos e edital sala
da CPLL.Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17h.Site:www.pmmariana.com.br, e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 21 de março de 2018.
Prefeitura Municipal de Mariana – Pregão presencial 026/2018. Objeto: Prestação de serviço de
exames de cintilografia em atendimento aos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de
Saúde. Abertura: 11/04/2018 às 08:45min. Informações e edital na sala da CPL, Praça JK S/Nº,
Centro
de
8h
às
17h.
Site:www.pmmariana.com.br,e-mail:licitacaoprefeiturademariana@gmail.com.Tel: (31)35579055.
Mariana 21 de março de 2018.
Prefeitura Municipal de Mariana – Pregão presencial 027/2018, com reserva de cota para ME ,
EPP , MEI e Cooperativas enquadradas no art.34, da lei n°11.488/2007 em conformidade com a
LC123/2006, Lei 147/14. Objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros para atendimento à alimentação
escolar, balanceada de modo a atender aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes, para
os alunos das escolas municipais e demais unidades da rede municipal de ensino. Abertura:
12/04/2018 às 08:45min. Informações e edital na sala da CPL, Praça JK S/Nº, Centro, de 8h às 17h.
Site:www.pmmariana.com.br, e-mail:licitacaoprfeiturademariana@gmail.com

Publicações Diversas: Notificações
Publicações Diversas: Notificações
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2018 – EM SUBSTITUIÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 001/16
A Prefeitura Municipal de Mariana, considerando a Portaria 02 de 29 de março de 2016 da

Secretaria Municipal de Saúde que dispuseram sobre a homologação do Resultado Final da Seleção
Pública Simplificada, aberta pelo Edital nº 001/16 de 11 de fevereiro de 2016, convoca os candidatos
aprovados abaixo relacionados para a celebração de contrato temporário no Município de Mariana
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: 22/03, 23/03, 26/03, 27/03, 28/03 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.
Obs.: Contrato temporário para atender a Secretaria de Educação.

NUTRICIONISTA
Classif.

Nome.

Data de nasc.

8

Patrícia da Silva Cesar

15/03/1989
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O município de Mariana, através do Departamento Municipal de Trânsito, convoca todos os
permissionários do serviço de táxi para o recadastramento anual, previsto no decreto 8.125 de 05 de
Janeiro de 2016.
O recadastramento será realizado na sede do Demutran, localizada na Avenida Getúlio Vargas s/nº,
anexo ao Centro de convenções conforme a programação a seguir:
Horário: 8:00 às 11:30 e 13:00 às 16:00
●
●

●

26/03/2018- Permissionários da Praça Tancredo Neves e Rua Frei Durão;
27/03/2018- Permissionários do Hospital Monsenhor Horta, Terminal Rodoviário, Praça JK e
Avenida dos Salgueiros;
28/03/2018- Permissionários dos distritos de Mariana.

Bráz Luiz de Azevedo
Secretário Municipal de Defesa Social

