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Publicações Câmara de Mariana
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
Publicações Diversas: Extratos de Contratos e Convênios
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA, representado neste ato por seu Presidente, Vereador
Ronaldo Alves Bento, torna pública a renovação da apólice de seguros contratada para o veículo de
propriedade da Câmara de Mariana, modelo PEUGEOT MODELO 408, feito por Dispensa de
Licitações nº 06/2019 em razão do valor para atender as necessidades do setor de Frotas.
Corretora: ATENA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO LTDA, inscrita no CNPJ nº
12.927.478/0001-40, seguradora BRADESCO SEGUROS. Valor total: R$ 3.554,43 (três mil
quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Período: 12 (doze) meses, a
partir de 14/01/2021. Dotação: 01.01.01.031.0022.4001.339039 ficha 06. Mariana, 12 de Janeiro de
2021.

Publicações Prefeitura de Mariana
Concurso Público: Editais
Concurso Público: Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2022
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/19

●

A Prefeitura Municipal de Mariana CONVOCA os concursado (s) abaixo, para apresentarem os
documentos necessários à comprovação dos pré-requisitos à investidura no Cargo para o qual
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foram aprovados no Concurso Pùblico n° 01/2019, homologado pelo Decreto Nº 10.127 de 25 de
junho de 2020, conforme preconiza a Lei Complementar Municipal nº005 de 2001 , a Lei
Complementar nº193 de 02 de dezembro de 2019, a Lei Complementar nº194 de 06 de
dezembro de 2019 e a Lei Complementar nº195 de 06 de dezembro de 2019 .
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 , DE TODOS OS DEPENDENTES E CONJUGE;
Carteira de Identidade ( necessária data de expedição);
Título Eleitoral e Comprovante de Votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça
Eleitoral;
Certificado de reservista (sexo masculino);
Certidão de Nascimento de todos os dependentes;
Declaração Escolar (filhos maiores de 5 anos e dependentes de qualquer idade);
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 (90 dias);
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 13 de janeiro à 11 de fevereiro de 2022 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

Fisioterapeuta:
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Inscrição:

Nome:

Data de nascimento:

2796541

NAYARA GABRIELE DA COSTA PROCOPIO 06/09/1987

2772919

MARIANA OLIVEIRA SANTOS

07/05/1998

Publicações SAAE Mariana
Publicações Diversas: Notificações
Publicações Diversas: Notificações
CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA
Processo Seletivo Simplificado 002/2021

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Mariana convoca para entrevista os candidatos que se
inscreveram no Processo Seletivo Simplificado 002/2021 desta autarquia. Salientamos que,
conforme edital, os horários e locais das entrevistas serão informados via e-mail e/ou contato
telefônico realizado pelo Departamento de Recursos Humanos na data desta publicação. O candidato
que não comparecer à entrevista será desclassificado automaticamente. O resultado final do
processo está previsto para divulgação no dia 19 de janeiro de 2022 no Diário Oficial do
Município. Segue a lista dos candidatos convocados para entrevista:

TÉCNICO QUÍMICO
Marcele Rúbia Damásio

Mariana, 12 de janeiro de 2022.
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