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Publicações Prefeitura de Mariana
Legislação: Portarias
PORTARIA N.º5 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, informa a todos os
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Mariana Câmara, SAAE e demais interessados que
desde o dia 29 de Janeiro de 2018, o FUNPREV (Fundo de Previdência dos Servidores Municipais
de Mariana) está atendendo em nova sede, situada à Rua Santa Cruz, n°28, Barro Preto, MarianaMG.
Art. 2 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Júlio Cesar Vasconcelos
Secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico

Licitações: Tomada de Preços
Tomada de Preço
Prefeitura Municipal de Mariana – Tomada de Preço Nº 001/2018. Objeto: Contratação de
empresa de Engenharia especializada para construção de Campo de futebol Society e vestiário no
Bairro Cabanas, Mariana MG. Abertura: 12/03/2018 às 08:45min. Informações e esclarecimentos
aos licitantes serão prestadas na sala da CPL, mesmo local onde encontra-se o Edital. Praça JK S/Nº,
Centro de 08:00 às 17:00 horas. Site:www.pmmariana.com.br,
e-mail:
licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 20 de janeiro de 2018.
Prefeitura Municipal de Mariana – Tomada de Preço Nº 002/2018. Objeto: Contratação de

empresa especializada para prestação de serviços referentes à execução de drenagem da Rua São
Sebastião, no Distrito de Bandeirantes, Município de Mariana /MG. Abertura: 12/03/2018 às
13:45min. Informações e esclarecimentos aos licitantes serão prestadas na sala da CPLL, mesmo
local onde encontra-se o Edital. Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00 horas.
Site:www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055.
Mariana 20 de janeiro de 2018.

Processo Seletivo: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 – 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, por um período de 06
meses, 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: 22/02, 23/02, 26/02, 27/02 e 28/02 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.

ENFERMEIRO

Classif.

Nome.

Data de nasc.

319

Analice Lopes Sacramento

27/07/1984

227

Cassia Cristiane de Sousa Silva

21/04/1972

Publicações Diversas: Notificações
Resolução nº02/2018, do dia 08 de fevereiro de 2018
Nomeia a nova mesa diretora do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, para
mandato de um ano.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mariana, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Municipal 1.660/2002. Em reunião ordinária do dia sete de fevereiro
de dois mil e dezoito,
Resolve:
Art. 1º Nomear a mesa diretora, escolhida por votação em plenária com a seguinte composição:
Presidente: Gisele Alves
Vice-Presidente: Teresa Cristina dos Santos
1º Secretário: Renata Gracielle Vieira Magalhães Teixeira
2º Secretário: Vanderlei Lucio de Oliveira
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Robson Adriano Fonseca Dias Silva
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

