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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Advocacia-Geral do Município
Procurador-Geral: Jadir Souto Ferreira

Procon
Coordenador: Rafael Godinho Nogueira

Expediente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Coordenador do PROCON Municipal de Patos de Minas, no uso de suas atribuições e
tendo em vista o disposto no §1º, do art. 57, do Decreto Municipal nº 4.607,
NOTIFICA, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, o
representante legal empresa Brenio Pinheiro Guimarães ME, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ sob nº 18.115.135/0001-68, sobre sua condição de fornecedor requerido nos autos
do Procedimento instaurado mediante F.A. 31.029.001-19-0001135, intimando-o a
comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, à sede deste Órgão (sito a Avenida Getúlio
Vargas, nº 245, Centro, Patos de Minas-MG), a fim de tomar ciência dos fatos apurados
e apresentar as informações solicitadas nos mesmos.
Rafael Godinho Nogueira
Coordenador do PROCON de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração
Secretário: Milton Romero da Rocha Sousa

Expediente
PRORROGAÇÃO DE POSSE. Na forma do § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº
002, de 6 de setembro de 1990, fica prorrogado a posse requerida pela candidata
DAYANE REGINA RIBEIRO LACERDA, por mais 30 (trinta dias) contados da
publicação do ato de nomeação. Patos de Minas, 21 de fevereiro de 2020. Paulo Roberto
Mota. Vice-Prefeito em exercício. Fone: (34) 3822-9856.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 012/2020 –
PROCESSO Nº 053/2020. Ratifico o parecer da Procuradoria-Geral do Município e a
análise da Controladoria Geral do Município, e reconheço, no presente caso, a
Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento para contratação do BANCO
COOPERATIVO SICREDI S.A, para prestar serviços de arrecadação de tributos
municipais, tais como: IPTU, ISSQN, ISS FIXO, Dívida ativa e taxas diversas com
código de barras, emitidas pelo município em seu favor, por qualquer modalidade pela
qual se processe o pagamento, com base no artigo 25, caput da Lei 8.666/93. Patos de
Minas, 20 de Fevereiro de 2020. Milton Romero da Rocha Sousa – Secretário
Municipal de Administração.

A Secretaria Municipal de Educação convoca candidatos interessados em vagas
remanescentes de contrato de Intérprete Educacional de Libras, Educador Infantil, PEB
- Educação Infantil e Anos Iniciais, PEB Ensino Religioso, PEB História, PEB
Programas de Educação Integral (PROETI/CAIC/AABB Comunidade), PEB Educação
Física (PROETI/CAIC/AABB Comunidade) para reunião na SEMED, localizada na Av.
Getúlio Vargas, 245, Centro, conforme cronograma anexo.
O recrutamento de pessoal a ser contratado será feito através das listas de candidatos
classificados nos processos seletivos em vigor, conforme parecer jurídico nº 379/2019.
Os procedimentos de contratação irão obedecer a Instrução 04/2019.
No ato da chamada para os cargos aos quais os candidatos concorrem, os interessados
deverão se fazer presentes, tendo em vista local e horário pré-determinados.
Os classificados na listagem de pessoas com deficiência e de cotas para negros,
interessados nas vagas de contrato, deverão se fazer presentes desde o horário de início
das convocações para os cargos divulgados neste edital. Caso os primeiros classificados
das referidas listagens não estejam presentes, serão chamados os demais candidatos até
que a vaga destinada para pessoa com deficiência e cota para negros seja preenchida.
Solicita-se que os candidatos cheguem à Secretaria Municipal de Educação com 10
minutos de antecedência, de acordo com o horário marcado no edital.
Os candidatos interessados nas vagas de contrato deverão apresentar documento de
identificação e documentos originais que comprovem a escolaridade para o cargo
pretendido (diploma, certificado ou declaração acompanhada de histórico escolar).O
candidato ao cargo de Supervisor Educacional deverá apresentar comprovante de
experiência docente mínima de 2 anos (730 dias).
Os candidatos classificados nos processos seletivos Editais nº 08/2018 e 04/2019
deverão apresentar os documentos exigidos no item 3.2. dos referidos editais conforme
a seguir:
“3.2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, A SER ENTREGUE PELO CANDIDATO
NO ATO DA CONVOCAÇÃO 3.2.1. Os seguintes documentos originais deverão ser
apresentados na sede da Secretaria Municipal de Educação, no ato da convocação:
3.2.1.3 Diploma registrado ou declaração de conclusão de Ensino Médio na modalidade
Normal - Magistério, para o candidato ao cargo de Educador Infantil, se houver;3.2.3.
Registro no conselho da categoria para o cargo Professor de Educação Básica - PEB
Educação Física (CREF); 3.2.4. Diploma de curso de graduação, devidamente
registrado pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso, ambos acompanhados de
histórico escolar; 3.2.5. Certificações de títulos (Certificados, Diplomas, Declarações,
Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado na área da educação); 3.2.6. Certidão ou
declaração expedida por órgão ou entidade competente, registro em carteira de trabalho
e/ou declaração do empregador, conforme estabelecido no Edital, para comprovação de
experiência mínima de 2 (dois) anos, totalizando 730 (setecentos e trinta) dias de
docência em qualquer nível ou rede de ensino, para o cargo de Supervisor Educacional;
3.2.7. Carteira de identidade (RG) e CPF; 3.2.9. Deverá ser apresentada a documentação
para o cargo pretendido, conforme os critérios de pontuação constantes deste Edital, no
ato da convocação.”
O candidato que optar pelas vagas reservadas para negros assinará declaração na
ocasião de sua admissão junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, quando poderá
ser verificada a condição de enquadramento do candidato, conforme normativa do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre
procedimentos para esse fim.
A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou não
representados por procuradores não se interessam pelo cargo divulgado no edital.
Ressalta-se que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer
normalmente em outros editais.
Informamos que não será feito o pagamento de incentivo por titulação e de incentivo à
docência aos contratados, de acordo com ofício nº 567 de 11 de dezembro de 2018 da
Secretaria Municipal de Governo. Patos de Minas, 20 de fevereiro de 2020. Profa. Me.
Fabiana Ferreira dos Santos - Secretária Municipal de Educação.
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CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO
DATA

DATA

HORÁRIO

CARGO

1ª chamada: classificados no Processo
Seletivo nº 01/2018.
2ª chamada: classificados no Processo
Seletivo nº 08/2018.
3ª chamada: classificados através do
Edital de Convocação de 29/05/2019.
Intérprete
Educacional de
Libras

13h

13h15min

PEB – Ensino
Religioso

27/02/2020

13h30min

PEB Educação
Infantil e Anos
Iniciais do Ensino
Fundamental

14h

Educador Infantil

14h30min

PEB Programas de
Educação Integral
(PROETI/CAIC/AA
BB Comunidade)

16h

PEB Educação Física
(PROETI/CAIC/AA
BBComunidade)

HORÁRIO

PÚBLICO-ALVO / DESCRIÇÃO

9h

27/02/2020

E. M. Pref. Jacques Correa
Vaga: 01
Turno: Manhã
Período: até 16/12/2020
E. M. Professor Aristides Memória
Vaga: 01
Turno: manhã
Período: até 16/12/2020

9h30min

Classificados no Processo Seletivo nº
08/2018.
1ª chamada: PEB Ensino Religioso
2ª chamada: PEB História com pós
graduação em ensino religioso
E. M. Maria Inês R. Q Rodrigues
Vaga: 01
Turno: manhã/tarde
Período: até 16/12/2020

CARGO

no

Classificados do 1º ao 150º lugar no
Processo Seletivo nº 08/2018.

Classificados no Processo Seletivo nº
08/2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 16/2020

Para participar da convocação, os candidatos deverão em 2020 dar continuidade no
mesmo curso que foram classificados no processo seletivo.
Em local e horário pré-determinado, no ato da chamada, os interessados deverão se fazer
presentes.
Os classificados na listagem de pessoas com deficiência e de cotas para negros,
interessados nas vagas, deverão se fazer presentes desde o horário de início das
convocações previstas neste edital. Caso os primeiros classificados das referidas
listagens não estejam presentes, serão chamados os demais candidatos até que a vaga
destinada para pessoa com deficiência e cota para negros seja preenchida.
Solicita-se que os candidatos cheguem à SEMED com antecedência de no máximo 20
minutos em relação ao horário previsto no edital. Os estagiários deverão apresentar
documento de identificação na reunião de convocação.
A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou não
representados por procuradores não se interessam pelas vagas de estágio. Ressalta-se
que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer normalmente em
outros editais. Patos de Minas, 20 de fevereiro de 2020. Profa. Me. Fabiana Ferreira dos
Santos Secretária Municipal de Educação

- vagas de apoio à
aluno com deficiência
- vagas para auxiliar
na
atividades
do
PROETI
- vagas para auxiliar
nas atividades de
biblioteca e secretaria
da escola

Secretária: Denise Maria da Fonseca

Expediente
AVISO DE EDITAL-PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2020 – PROC. 49/2020Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes para os
funcionários de diversos setores da secretaria municipal de saúde, tipo menor
preço por lote/item. Acolhimento das Propostas: Dia 21/02/2020 às 12:00 horas
até Dia 09/03/2020 às 12:00 horas; Abertura das Propostas de Preços: Dia
09/03/2020 às 12:05 horas; Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 09/03/2020
às 13:00 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo encontra-se
disponível
nos
sites:
http://187.72.229.145:8444/governa-transparenciaweb/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarLicitacao.xhtml.,
e
www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à Secretaria Municipal de
Saúde de Patos de Minas à Rua Alzino Martelo, 710, Nova Floresta, Patos de
Minas - MG. Fone 34 3822 9801.

Atos Oficiais – IPREM

A Secretaria Municipal de Educação convoca candidatos interessados em vagas
remanescentes de ESTÁGIO, para reunião na SEMED, localizada na Av. Getúlio Vargas,
245, Centro, conforme cronograma anexo.
Os candidatos deverão ter menos de 2 anos de estágio. Destaca-se que conforme previsto
no artigo 32 do Decreto nº 3.197/2009, após o decurso do prazo de estágio remunerado
de 2 anos, o estudante somente poderá voltar a fazer estágio nos órgãos do Poder
Executivo Municipal depois de decorrido 1 (um) ano de intervalo.

- vagas para auxiliar o
professor ou educador
infantil nas turmas de
educação infantil;

Secretaria Municipal de Saúde

Classificados até 555º lugar no Processo
Seletivo nº 04/2019.

Classificados até o 500º lugar
Processo Seletivo nº 04/2019.

Descrição

Estagiários classificados
nos Processos Seletivos
01/2017,
02/2018,
07/2018, 002/2019
1ª chamada: Magistério e
Pedagogia
2ª chamada: Psicologia
Estagiários classificados
nos Processos Seletivos
01/2017,
02/2018,
07/2018, 002/2019
1ª chamada: Letras
2ª chamada: Ciências
Biológicas
3ª chamada: História
4ª chamada: Matemática
5ª chamada: Educação
Física

Superintendente: Marco Túlio Rocha Porto

Expediente
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas – IPREM.
Contratada: Brasilis Consultoria Atuarial LTADA Contrato: 001/2020 Objeto:
Contratação de empresa especializada em:
Reestruturação Legislativa: Elaboração de projeto(s) de leis, visando a adequação
da legislação previdenciária Municipal à Emenda Constitucional nº 103/2019.
Adequação do Plano de Custeio: Revisão do plano de custeio, visando o equilíbrio
financeiro e atuarial, de acordo com o disposto na Emenda Constitucional
nº103/2019.
Assistência Presencial: Participação em reuniões no IPREM, conselhos
administrativos e fiscais, Prefeito, secretariado e gestores, bem como a câmara
municipal visando a apresentação e discussão dos projetos de leis Valor: R$
14.950,00(quatorze mil e novecentos e cinquenta reais) Dispensa de Licitação
02/2020. Marco Túlio Rocha Porto– Superintendente do Iprem.
CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades e, demais
interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.
Para informações sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de Comunicação
Social.
DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS
Endereço: Rua Doutor José Olympio de
Mello, 151 – Bairro Eldorado – Patos de
Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
EDNO OLIVEIRA BRITO
Secretário Municipal de Governo
CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O. CAIXETA
Diagramação
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