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Publicações Câmara de Mariana
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios

03º ADITIVO AO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 001/2020 CONTRATADO(A):WESLEY DOS ANJOS SEBASTIÃO. OBJETO: prestação de serviços de motorista, a
ser desempenhado na sede Administrativa da Câmara Municipal de Mariana. PERÍODO:Prorrogação do
prazo de vigência do contrato original até 31/07/2021, ressaltando que o presente instrumento pode ser
rescindido a qualquer tempo, tendo em vista que encontra-se em trâmite por esta Administração processo
de contratação de mão de obra terceirizada,Pregão Presencial nº 04/2021, e por se tratar de caráter
precário a presente contratação. FUND. LEGAL: Lei 3.163/2017 e suas modificações. Ronaldo Alves
Bento, Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

03º ADITIVO AO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 10/2019 CONTRATADO(A):SAMILLA MÁRCIA DA CONCEIÇÃO MARQUES. OBJETO: prestação de serviços de
recepcionista/atendente, a ser desempenhado na sede Administrativa da Câmara Municipal de
Mariana. PERÍODO:Prorrogação do prazo de vigência do contrato original até 31/07/2021, ressaltando
que o presente instrumento pode ser rescindido a qualquer tempo, tendo em vista que encontra-se em
trâmite por esta Administração processo de contratação de mão de obra terceirizada,Pregão Presencial
nº 04/2021, e por se tratar de caráter precário a presente contratação. FUND. LEGAL: Lei 3.163/2017 e
suas modificações. Ronaldo Alves Bento, Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

01º ADITIVO AO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 17/2021 CONTRATADO(A):IGOR IRVING CALDAS MARQUES. OBJETO: prestação de serviços de
recepcionista/atendente, a ser desempenhado na sede Administrativa da Câmara Municipal de
Mariana. PERÍODO:Prorrogação do prazo de vigência do contrato original até 31/07/2021, ressaltando
que o presente instrumento pode ser rescindido a qualquer tempo, tendo em vista que encontra-se em
trâmite por esta Administração processo de contratação de mão de obra terceirizada,Pregão Presencial
nº 04/2021, e por se tratar de caráter precário a presente contratação. FUND. LEGAL: Lei 3.163/2017 e
suas modificações. Ronaldo Alves Bento, Presidente da Câmara Municipal de Mariana.
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01º ADITIVO AO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 13/2021 CONTRATADO(A):CLAUDIA DE OLIVEIRA. OBJETO: prestação de serviços de telefonista, a ser
desempenhado na sede Administrativa da Câmara Municipal de Mariana. PERÍODO:Prorrogação do
prazo de vigência do contrato original até 31/07/2021, ressaltando que o presente instrumento pode ser
rescindido a qualquer tempo, tendo em vista que encontra-se em trâmite por esta Administração processo
de contratação de mão de obra terceirizada,Pregão Presencial nº 04/2021, e por se tratar de caráter
precário a presente contratação. FUND. LEGAL: Lei 3.163/2017 e suas modificações. Ronaldo Alves
Bento, Presidente da Câmara Municipal de Mariana

A Câmara Municipal de Mariana, através de seu Presidente, torna público o 1º Termo Aditivo ao
Contratosob nº 9912490157 com aEmpresa Brasileira de Correios e Telégrafos, inscrita noCNPJ
34.028.316/0015-09, Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509/69 cujo OBJETO é
a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de
12/06/2021.Dotação:01.01.01.031.0022.4001.339030-00 ficha 06. Valor do Contrato: R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Ronaldo Alves Bento, Presidente da Câmara Municipal de Mariana.

A Câmara Municipal de Mariana, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Ronaldo Alves
Bento, torna pública a REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº 01/2021/CMM, cujo objeto é Execução, manutenção e remanejamento de pontos de rede elétrica e
rede CAT-5 através de infraestrutura de cabeamento lógico para redes locais de informática, com
fornecimento de materiais, insumos, certificações e mão de obra nos 15 gabinetes/escritórios
parlamentares da Câmara de Mariana, com fulcro nas Lei Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, em especial
seu art. 49, e Súmula 473/STF. Mariana, 07 de Junho de 2021.

Publicações Prefeitura de Mariana
Processo Seletivo: Editais
Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 74/2021
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
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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:

2725468

ANGELICA DE LIMA APOLINARIO

27/08/1998

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;
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
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encaminhará carta de abertura de conta salário);

Os candidatos deverão comparecer nas datas 9, 10 e 11 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 75/2021
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;
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●

●

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 9,10 e 11 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.

Educador Social Nível Médio:
Inscrição:

Nome:

Data de nascimento:

54397

JÚNIA GRAZIELLA FERREIRA DE SENA

04/10/1987

48925

RACHEL VENUTO FORTINI DE ARAÚJO

27/01/1989

Inscrição:

Nome:

Data de nascimento:

53568

GRAZIELA AUGUSTA E GRIECO

24/05/1986

Biólogo:
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