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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 23/2021
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:

Farmacêutico/ Bioquimico:
Inscrição: Nome:

Data de nascimento:

2731973 BRUNA CONTARINI DELGADO

21/02/1987

2791696 PATRICIA DE CASTRO LIMA

17/06/1990

2786891 FLAVIA MARTINS FERREIRA

09/07/1981

2795270 ELISSA STEFANE DA SILVA MORAIS 13/04/1992
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• Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos originais:
• 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;
• Ficha de cadastramento no IPREV ( disponibilizados e preenchidos na Secretaria de
Administração no ato da entrega de documentação ) ;

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 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);

Os candidatos deverão comparecer nas datas 03,04 e 05 de março de 2021 no horário de 8h00h às
11:00e 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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