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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ – MG, RATIFICA-
ÇÃO pelo Chefe do Poder Executivo local do Processo nº 079/2016, 
Dispensa nº 019/2016. Objeto: prestação de serviços de impressão do 
Boletim Oficial do Município de Guaxupé/MG, constando o edital do 
Concurso Público nº 01/2016. Valor: R$ 4.450,00.Fundamento Legal: 
artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93. Data: 11/04/2016. Jarbas Corrêa Filho 
– Prefeito de Guaxupé/MG.

2 cm -15 821396 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ – MG.Processo de 
Licitação – modalidade Pregão Presencial n.º 040/2016 - LICITAÇÃO 
DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA PARA MICROEM-
PRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRE-
ENDEDOR INDIVIDUAL, Processo n.º 080/2016, tipo Menor Preço 
por item. Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimen-
tícios para diversas secretarias da Prefeitura de Guaxupé e Convênios, 
durante um período de 11(onze) meses. A abertura será dia 04 de maio 
de 2016, às09:00 horas. O edital completo e as demais informações 
relativas a presente licitação estarão à disposição dos interessados, a 
partir do dia 19 de abril de 2016, na Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Guaxupé, situada na Avenida Conde Ribeiro do 
Valle, 68, Centro, Guaxupé/MG, fone (35) 3559-1021 e também no site 
www.guaxupe.mg.gov.br, onde o edital poderá ser baixado. Guaxupé, 
14 de abril de 2016. Jair Pereira Bastos Filho – Secretário Municipal 
de Administração.

4 cm -15 821399 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA. Decreto n°029, de 
15 de Abril de 2016. Dispõe sobre nomeação, convocação para apre-
sentação de documentos e posse de candidatos aprovados no concurso 
público da Prefeitura Municipal de Acaiaca – Edital n°01/2013, e dá 
outras providências. Os candidatos nomeados e convocados a tomarem 
posse deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal, no setor de 
pessoal, para fins de apresentação de documentos, marcação e realiza-
ção de exame médico e posse no respectivo cargo, mediante assinatura 
em termo próprio. Cópias do Decreto n°29/2016 e do termo de convo-
cação poderão ser obtidas na Sede da Prefeitura Municipal, na Praça 
Tancredo Neves, 35, Centro, Acaiaca/MG. Tel:(31)38871122. Candida-
tos Nomeados: 1.Servente Escolar: 1.1 Helena Maria Ribeiro; Prefeito 
Municipal. Acaiaca, 15 de Abril de 2016.

3 cm -15 821108 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA 1)AVISO DE 
LICITAÇÃO:–a)Tomada de Preço nº.004/2016 - Contratação de 
empresa do ramo, para pavimentação asfaltica, drenagem pluvial, repo-
sição de meio-fio e calçadas nas Ruas 1,2,3,4,5 e Travessa 5 do Bairro 
Curumin Rua José lopes Godinho e Rua da Saudade no Bairro Vila dos 
Operarios/sede do Municipio e Pavimentação asfaltica, drenagem plu-
vial e reposição de meio-fio nas Ruas Zezinho de Alipio e Rua Rosalvo 
de oliveira no Distrito Palmeiras do Resplendor, objeto do Contrato de 
Repasse, nº 819986/2015 – Processo 1024563-71, que entre si celebram 
a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, represen-
tado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Agua Boa/MG, 
objetivando a execução de ações relativas ao Programa Planejamento 
Urbano. Data de abertura 05/05/2016 ás 09:00 hs.b) Tomada de Preços 
nº.005/2016. Contratação de empresa do ramo para execução de con-
trução de muro pré fabricado calha V, no Cemitério Municipal, na sede 
do Municipio de Agua Boa. Data de abertura 06/05/2016 ás 09:00 hs. O 
edital e seus anexos poderão ser adiquiridos na sala da CPL da prefei-
tura de Agua Boa. Jose Marcio Alves de Oliveira. Presidente da CPL.

4 cm -15 821140 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO PRADO DE MINAS-
Contrato Nº 002/2016 - Processo Licitatório Nº. 031/2015 – Pregão 
Presencial Nº. 016/2015 – Edita Nº. 017/2015 – Torna Público A Reali-
zação do Primeiro Termo Aditivo - Objeto: Realinhamento do Preço do 
Óleo Diesel B S 1.800, Inicialmente Contratado No Valor de R$ 3,20 O 
Litro Para R$ 3,31, Realinhamento do Óleo Diesel Bs10, Inicialmente 
Contratado No Valor de R$ 3,27 O Litro Para R$ 3,38 – Contratada 
Novo Rolé Auto Posto Ltda, Valor Total do Contrato R$ 501.700,95 – 
Prazo do Contrato: 15/04/2016 À 31/12/2016 – Dot. Orçam. 02.02.01.0
4.122.0001.2067.3.3.90.30.00 Ficha 44 Fonte 1.00.00 E Outras – Abe-
lar Manoel Costa – Prefeito Municipal.

3 cm -15 821157 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA- CONCURSO 
PÚBLICO MUNICIPAL – QUARTA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
Nº 001/2016 - A Prefeitura Municipal de Arantina torna público a 
Quarta Retificação do Edital Nº 001/2016,de 25/01/2016, publicado no 
“Minas Gerais” do dia 28/01/2016, conforme a seguir: O Referencial 
Bibliográfico mencionado no Anexo II, Páginas 32, 33 e 34 do Edital 
Nº 001/2016, de 25/01/2016 é indicado para os Cargos de:Professor I 
e Supervisor Pedagógico. Permanecem inalterados os demais itens e 
condições estabelecidas no Edital 001/2016 de 28 de janeiro de 2016. 
Arantina, 14/04/2016 – Francisco Carlos Ferreira Alves – Prefeito 
Municipal – Hélia Lúcia Mesquita – Presidente da Comissão – Por-
taria Nº 027/2015.

3 cm -14 821006 - 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÁ – MGTorna publico a por-
taria administrativa N°007-16 nomeação dos membros integrante da 
comissão temporária de licitação Arapuá, 02 de janeiro de 2016. Ivo 
Ribeiro de Souza – Presidente da Câmara Municipal

1 cm -15 821406 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG– Aviso de Licitação. 
Pregão Presencial 08.040/2016, torna público abertura para locação de 
sistema de automonitoramento interligados por meio de fibra óptica, 
ativos de rede, câmeras e central de videomonitoramento, armazena-
mento e gestão de videomonitoramento pontos críticos, que contemple 
captura e leitura de placas de veículos, visando a segurança da popu-
lação e patrimônio do município de Araxá. Abertura 09/05/16 às 09:00 
h. Edital disponível: 27/04/16. Setor de Licitações: 0(34)3691-7022. 
Aracely de Paula, Prefeito Municipal – 14/04/16.

2 cm -14 821043 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MG

PORTARIA Nº 008/16

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SERVIDORA QUE MEN-
CIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 Considerando a Aposentadoria concedida pelo RGPS à servidora 
CLÁUDIA REGINA FERNANDES, MASPM nº 104450/8, Auxiliar 
de Administração, conforme comunicação da Previdência Social.

O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 135, II da Lei Orgânica,

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder e ratificar a Aposentadoria da servidora CLÁUDIA 
REGINA FERNANDES, MASPM nº 104450/8, Auxiliar de Adminis-
tração, nível IV, padrão bC, símbolo E, lotada na Secretaria Munici-
pal de Administração a partir do dia 11/02/2016, em decorrência de 
sua aposentadoria concedida pelo INSS nos termos do art. 271 da Lei 
Municipal nº 1.453/93, alterado pela Lei Municipal nº 1899/02.

§ 1º - Em decorrência da aposentadoria fica declarado vago 01 (um) 
cargo de Auxiliar de Administração.

§ 2º- A remuneração da servidora no ato da sua aposentadoria é de 
R$1.819,16 nos termos do art. 25 da Lei Municipal nº 1.456/93.

§ 3º - O valor do benefício nº 156235842-9 concedido pelo INSS, à 
Requerente será de R$1.354,00 conforme comunicação feita à Prefei-
tura Municipal.

§ 4º- Caberá ao Município a complementação dos proventos de aposen-
tadoria, no valor de R$465,16 nos termos do Art. 201, § 8º da CF/88, 
Art. 3º, I da Lei Complementar nº 142/13 e dos Arts. 3º e 9º da Lei 
Municipal nº 1.510/93, consolidada pela Lei Municipal nº 1.990/04.

§ 5º - O valor previsto no § 4º desta Portaria, será sempre revisto na 
ocasião do reajuste dos Servidores Municipais.

ART. 2º - O tempo de serviço para efeito da concessão da Aposentado-
ria, foi de 22 (vinte e dois) anos de contagem de tempo apurada.

 ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arcos/MG, 11 de fevereiro de 2.016.

CLAUDENIR JOSÉ DE MELO
 Prefeito Municipal 

11 cm -15 821416 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MG
PORTARIA Nº 029/16

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SERVIDORA QUE MEN-
CIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 Considerando a Aposentadoria concedida pelo RGPS à servidora 
IVONE DE MORAIS, MASPM nº 128458/4, Professor PEB IV-Geo-
grafia, conforme comunicação da Previdência Social.

O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 135, II da Lei Orgânica,

RESOLVE:
ART. 1º - Conceder e ratificar a Aposentadoria da servidora IVONE DE 
MORAIS, MASPM nº 128458/4, Professor PEB IV-Geografia, Nível 
IV, padrão C, símbolo E, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
a partir do dia 01/04/2016, em decorrência de sua aposentadoria con-
cedida pelo INSS nos termos do art. 271 da Lei Municipal nº 1.453/93, 
alterado pela Lei Municipal nº 1899/02.

§ 1º - Em decorrência da aposentadoria fica declarado vago 01 (um) 
cargo de Professor PEB IV-Geografia.

§ 2º- A remuneração da servidora no ato da sua aposentadoria é de 
R$4.556,53 nos termos do art. 25 da Lei Municipal nº 1.456/93.

§ 3º - O valor do benefício nº 1562349683 concedido pelo INSS, ao 
Requerente será de R$1.938,21 conforme comunicação feita à Prefei-
tura Municipal.

§ 4º- Caberá ao Município a complementação dos proventos de aposen-
tadoria, no valor de R$2.487,40 nos termos do Art. 2º , I, II e III, a, b, 
§ 1º, II da EC nº 41/03 e Art. 3º da Lei Municipal nº 1.510/93, consoli-
dada pela Lei Municipal nº 1.990/04.

§ 5º - O valor previsto no § 4º desta Portaria, será sempre revisto na 
ocasião do reajuste dos Servidores Municipais.

ART. 2º - O tempo de serviço para efeito da concessão da Aposenta-
doria, foi de 30 (trinta) anos e 06 (seis) dias de contagem de tempo 
apurada.

 ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arcos/MG, 01 de abril de 2.016.
CLAUDENIR JOSÉ DE MELO

 Prefeito Municipal

11 cm -15 821423 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MG

PORTARIA Nº 009/16

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SERVIDORA QUE MEN-
CIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 Considerando a Aposentadoria concedida pelo RGPS à servidora 
JULIANA GONÇALVES BORGES, MASPM nº 125329/0, Professor 
PEB II, conforme comunicação da Previdência Social.

O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 135, II da Lei Orgânica,

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder e ratificar a Aposentadoria da servidora JULIANA 
GONÇALVES BORGES DA SILVA, MASPM nº 125329/0, Professor 
PEB II, nível II, padrão C, símbolo E, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação a partir do dia 11/02/2016, em decorrência de sua aposen-
tadoria concedida pelo INSS nos termos do art. 271 da Lei Municipal 
nº 1.453/93, alterado pela Lei Municipal nº 1899/02.

§ 1º - Em decorrência da aposentadoria fica declarado vago 01 (um) 
cargo de Professor PEB I.

§ 2º- A remuneração da servidora no ato da sua aposentadoria é de 
R$3.156,04 nos termos do art. 25 da Lei Municipal nº 1.456/93.

§ 3º - O valor do benefício nº 1562358534 concedido pelo INSS, à 
Requerente será de R$880,00 conforme comunicação feita à Prefeitura 
Municipal.

§ 4º- Caberá ao Município a complementação dos proventos de aposen-
tadoria, no valor de R$2.276,04 nos termos do Art. 201, § 8º da CF/88 
e dos Arts. 3º e 9º da Lei Municipal nº 1.510/93, consolidada pela Lei 
Municipal nº 1.990/04.

§ 5º - O valor previsto no § 4º desta Portaria, será sempre revisto na 
ocasião do reajuste dos Servidores Municipais.

ART. 2º - O tempo de serviço para efeito da concessão da Aposenta-
doria, foi de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de 
contagem de tempo apurada.

 ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arcos/MG, 11 de fevereiro de 2.016.

CLAUDENIR JOSÉ DE MELO
 Prefeito Municipal 

11 cm -15 821417 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MG
PORTARIA Nº 028/16

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SERVIDORA QUE MEN-
CIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 Considerando a Aposentadoria concedida pelo RGPS à servidora MÁR-
CIA CRISTINA MONTEIRO GONÇALVES, MASPM nº 134652/0, 
Professor PEB II, conforme comunicação da Previdência Social.

O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 135, II da Lei Orgânica,

RESOLVE:
ART. 1º - Conceder e ratificar a Aposentadoria da servidora MÁR-
CIA CRISTINA MONTEIRO GONÇALVES, MASPM nº 134652/0, 
Professor PEB II, nível II, padrão C, símbolo E, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação a partir do dia 01/04/2016, em decorrência de 
sua aposentadoria concedida pelo INSS nos termos do art. 271 da Lei 
Municipal nº 1.453/93, alterado pela Lei Municipal nº 1899/02.

§ 1º - Em decorrência da aposentadoria fica declarado vago 01 (um) 
cargo de Professor PEB I.

§ 2º- A remuneração da servidora no ato da sua aposentadoria é de 
R$3.156,04 nos termos do art. 25 da Lei Municipal nº 1.456/93.

§ 3º - O valor do benefício nº 1563959655 concedido pelo INSS, à 
Requerente será de R$1.185,56 conforme comunicação feita à Prefei-
tura Municipal.

§ 4º- Caberá ao Município a complementação dos proventos de aposen-
tadoria, no valor de R$1.970,48 nos termos do Art. 201, § 8º da CF/88 
e dos Arts. 3º e 9º da Lei Municipal nº 1.510/93, consolidada pela Lei 
Municipal nº 1.990/04.

§ 5º - O valor previsto no § 4º desta Portaria, será sempre revisto na 
ocasião do reajuste dos Servidores Municipais.

ART. 2º - O tempo de serviço para efeito da concessão da Aposentado-
ria, foi de 26 (vinte e seis) anos de contagem de tempo apurada.

 ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arcos/MG, 01 de abril de 2.016.
CLAUDENIR JOSÉ DE MELO

 Prefeito Municipal

10 cm -15 821421 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MG

PORTARIA Nº 022/2016

DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE SERVIDORA QUE MEN-
CIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 Considerando a Aposentadoria concedida pelo RGPS à servidora 
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, MASPM nº 102100/1, Auxi-
liar de Serviço Administrativo, conforme comunicação da Previdência 
Social.

O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o art. 135, II da Lei Orgânica,

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder e ratificar a Aposentadoria da servidora MARIA 
DAS GRAÇAS RODRIGUES, MASPM nº 102100/1, Auxiliar de Ser-
viço Administrativo, Nível I, padrão C, símbolo E, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde a partir do dia 22/03/2016, em decorrência de 
sua aposentadoria concedida pelo INSS nos termos do art. 271 da Lei 
Municipal nº 1.453/93, alterado pela Lei Municipal nº 1899/02.

§ 1º - Em decorrência da aposentadoria fica declarado vago 01 (um) 
cargo de Auxiliar de Serviço Administrativo.

§ 2º- A remuneração da servidora no ato da sua aposentadoria é de 
R$1.507,86 nos termos do art. 25 da Lei Municipal nº 1.456/93.

§ 3º - O valor do benefício nº 1563959922 concedido pelo INSS, ao 
Requerente será de R$971,39 conforme comunicação feita à Prefeitura 
Municipal.

§ 4º- Caberá ao Município a complementação dos proventos de apo-
sentadoria, no valor de R$498,91 nos termos do Art. 40 § 1º III “b” 
da CF/88 e Art. 5º da Lei Municipal nº 1.510/93, consolidada pela Lei 
Municipal nº 1.990/04.

§ 5º - O valor previsto no § 4º desta Portaria, será sempre revisto na 
ocasião do reajuste dos Servidores Municipais.

ART. 2º - O tempo de serviço para efeito da concessão da Aposentado-
ria, foi de 23 (vinte e três) anos de contagem de tempo apurada.

 ART. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arcos/MG, 22 de março de 2.016.

CLAUDENIR JOSÉ DE MELO
 Prefeito Municipal 

11 cm -15 821420 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI- Processo nº: 
0041/2016 - Extrato de Edital – Tomada de preços nº 0002/2016 - 
Objeto: Contratação de empresa para ampliação do Centro de Referên-
cia em Assistência Social, conforme convênio nº 1102/2011, celebrado 
entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDESE e o 
Município de Baependi. Recebimento dos envelopes dia: 06/05/2016 às 
09h15min – Habilitação dia: 06/05/2016 às 09h30min – Proposta dia: 
16/05/2016 às 09h30 . Visista técnica obrigatória. Edital e informações 
complementares pelo telefone (35) 3343-2375; e-mail licitacao@bae-
pendi.mg.gov.br; site: www.baependi.mg.gov.br.

3 cm -14 821060 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG
Extrato de Ata de Registro de Preços

- Processo Licitatório: 0028/2016, Pregão Presencial para Registro de 
Preços: 0010/2016.
 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços, com fornecimento de tampão circular em ferro fundido, esqua-
drias metálica em ferro liso e em metalon, reformas de grades, estrutura 
metálica, confecção de grades, substituição de fechaduras, fechamento 
de lateral, fundo e frente de galpões/quadras, para serviços de cons-
trução, manutenção e reformas em atendimento às Secretarias Muni-
cipais de Obras e Saneamento; Executivo; Meio Ambiente; Assistên-
cia Social; Educação; Saúde; Cultura e Turismo; Esporte e Lazer, de 
acordo com as especificações estabelecidas no ANEXO I - Termo de 
Referência - do Edital.
Data da assinatura: 08 de abril de 2016.
Ata de RP nº 0025/2016. Partes: PMBC X FUNDIDOS DE FERRO 
BRASIL LTDA - EPP com valor estimado de R$ 61.500,00 (sessenta e 
um mil e quinhentos reais), tendo como valor unitário para o item: 0001 
- R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).
Ata de RP nº 0026/2016. Partes: PMBC X SERRALHERIA ALTER-
NATIVA LTDA - ME com valor estimado de R$ 446.110,00 (quatro-
centos e quarenta e seis mil e cento e dez reais), tendo como valor uni-
tário para os itens: 0002 - R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais), 
0003 - R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), 0004 - R$ 139,00 
(cento e trinta e nove reais), 0005 - R$ 862,00 (oitocentos e sessenta 
e dois reais), 0009 - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), 0010 - R$ 
110,00 (cento e dez reais) e 0011 - R$ 164,00 (cento e sessenta e qua-
tro reais).
Ata de RP nº 0027/2016. Partes: PMBC X SERRALHERIA LMP LTDA 
- ME com valor estimado de R$ 442.700,00 (quatrocentos e quarenta 
e dois mil e setecentos reais), tendo como valor unitário para os itens: 
0006 - R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), 0007 - R$ 750,00 (sete-
centos e cinquenta reais) e 0008 - R$ 74,00 (setenta e quatro reais).

7 cm -15 821170 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA– ERRATA – Pre-
gão Presencial nº 004/2016 – Prc 003/2016: Retifica o Aviso de Licita-
ção publicado em 07/04/2016, : ONDE SE LÊ: “Aquisição de generos 
alimenticios pereciveis para merenda escolar” LEIA-SE: “Aquisição de 
generos alimenticios NAO pereciveis para merenda escolar”. Barba-
cena, 12/04/2016. Simone Rodrigues da Costa – Gerente de Licitação.

2 cm -15 821547 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA- Gerência Licita-
ção – AVISO DE LICITAÇÃO– PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 
– PRC 028/2016. OBJETO: Aquisição de medalhas personalizadas. 
RECEBIMENTO E ABERTURA PROPOSTA: 29/04/2016 às 13:00 
hs. Informações (0xx32) 3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br 
Barbacena, 05/04/2016. Simone Rodrigues da Costa. Gerente de Lici-
tação. Pablo Herthel Candian – CAC.

2 cm -15 821530 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE-MG: Torna publico 
a todos os interessados e as empresas participantes do certame TP: 
004/2016 PRC: 033/2016, que após julgamento de recurso referente a 
fase de habilitação, que a abertura das propostas referente ao processo, 
acontecerá no dia 19/04/2016 às 14 hs. José Lapa dos Santos – Pre-
feito Municipal.

Prefeitura Municipal de Belo Vale, aos Quinze dias do mês de Abril de 
dois mil e dezesseis.

JOSÈ LAPA DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

3 cm -15 821537 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE-MG: Torna publico 
a todos os interessados e as empresas participantes do certame TP: 
004/2016 PRC: 033/2016, que após julgamento de recurso referente a 
fase de habilitação, que a abertura das propostas referente ao processo, 
acontecerá no dia 19/04/2016 às 14 hs. José Lapa dos Santos – Pre-
feito Municipal.
Prefeitura Municipal de Belo Vale, aos Quinze dias do mês de Abril de 
dois mil e dezesseis.

JOSÈ LAPA DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

3 cm -15 821553 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE-MG:AVISO DE 
LICITAÇÃO: PREGÃO NO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
039/2016 abertura: dia05/05/2016, às 08h15min: OBJETO: Registro 
de preços para aquisição de uma maquina de costura para atender a 
demanda da Secretária de Assistência Social. Cópia do edital na Ave-
nida Tocantins, n° 57, Centro.JOSÉ LAPA DOS SANTOS – Prefeito 
Municipal.

Prefeitura Municipal de Belo Vale, aos quinze dias 
do mês de abril de dois mil e dezesseis.

JOSÉ LAPA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

3 cm -15 821171 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG- PP 38/2015 - PAC 
98/2015. Torna-se público o julgamento – Contratação de empresa 
para prestação de serviços de realização de exames complementares 
laboratoriais. A Pregoeira deliberou por julgar vencedora e adjudicar 
o objeto à empresa Laboratório Souza Aguiar LTDA, no lote “A”. A 
íntegra da ata encontra-se acostada ao PAC. O Processo fica com vistas 
franqueadas aos interessados. Maria Lúcia Moreira de Faria. Pregoeira. 
15/04/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG – NOTA DE ESCLA-
RECIMENTO - A comissão especial do concurso público da prefeitura 
de Betim, instituída pela portaria 078 de dois de dezembro de 2015, 
atendendo a ordem judicial emanada dos autos da Ação Civil Publica, 
Processo n° 5003221-26.2016.8.13.0027, informa que o Concurso 
Público para provimento de cargos efetivos, Edital n° 001/2015 está 
SUSPENSO até decisão final da referida Ação Civil Pública. Informa 
ainda, que a Procuradoria Geral do Município está analisando a decisão 
para adoção de providências cabíveis. José Sergio Domingos de Lima, 
Álika Pogliane Barbosa Ribeiro, Marli Alves Teodoro, Cláudia Veleda 
Silva Tauar, Darci Maria de Souza Vilaça, Maria Clarete Gonçalves de 
Macedo, Cynthia Aparecida Espaladori de Brito e Gil José Jerônimo. 
15/04/2016.

5 cm -15 821525 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/
MG.Resultado Final – Ref. Concorrência Pública nº 01/2016. Objeto: 
Prestação de serviços de obra de engenharia, com fornecimento de 
materiais e equipamentos para melhoria da rede de iluminação pública, 
sendo extensão e modificação de rede de energia elétrica, para rema-
nejamento, retirada das luminárias existentes, instalação de equi-
pamentos, instalação de postes e novas luminárias, em diversas ruas 
deste Município. Empresa Vencedora: A0 Eletricidade Ltda., CNPJ: 
10.642.633/0001-57. Valor: 326.509,59 (trezentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e nove reais e cinqüenta e nove centavos). Comissão Per-
manente de Licitação.

3 cm -15 821342 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL BOM DESPACHO– Aviso Editais 
– 1) Pregão Pres. SRP 19/2016: Contratação de serviço de sonoriza-
ção, iluminação, aluguel de palco e serviços de mestre de cerimônia; 
2) Tomada de Preços 05/2016: Reforma e construção CEMEI Profª N. 
Sra Auxiliadora. Edital: www.bomdespacho.mg.gov.br/biddingswww.
bomdespacho.mg.gov.br/biddings. Info: licitacao@bomdespacho.
mg.gov.br ou (37)3521-3746. Fernando Cabral, Prefeito.

2 cm -15 821487 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA – PRC 
070/2016 –PREG 038/2016 – A CPL informa que o processo em epí-
grafe foi PRORROGADO para o dia 02/05/2016 às 14:00 horas. O edi-
tal está disponibilizado no site www.bordadamata.mg.gov.br. Borda 
da Mata, 11 de abril de 2016. Informações (35) 3445-4900. Denize 
Augusta Barbosa Alves - Pregoeira.

2 cm -15 821563 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS– Edital de Licita-
ção Processo 028/2016 – P.P. nº 016/2016 – Objeto: Registros de pre-
ços para futura e eventual aquisição de leites e suplementos alimentares 
para atender os pacientes do setor de saúde. Abertura: 29/04/2016 às 
09:00hs. Edital à disposição na página do Município www.brazopo-
lis.mg.gov.br. e-mail: licitacao@brazopolis.mg.gov.br. Tel. (35) 3641-
1555 ou 1373 Brazópolis, 28/03/2016. Ana Bárbara da Silva Baptista 
– Pregoeira.

2 cm -15 821273 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS– Edital de Licita-
ção Processo 027/2016 – P.P. nº 015/2016 – Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica especializada, para segurar a frota de veículos oficiais 
do município de Brazópolis.Abertura: 28/04/2016 às 14:00hs. Edital à 
disposição na página do Município www.brazopolis.mg.gov.br. e-mail: 
licitacao@brazopolis.mg.gov.br. Tel. (35) 3641-1555 ou 1373 Brazó-
polis, 14/04/2016. Ana Bárbara da Silva Baptista – Pregoeiro.

2 cm -14 820641 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA/
MG– Extrato de Contrato nº 067/2016 - Processo Licitatório 024/2016 
– Pregão Presencial nº 015/2016. Objeto: Aquisição de gás engarra-
fado GLP 45KG, para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação. Contratado: Mercearia da Margarida Ltda ME, CNPJ: 
71.389.811/0001-74. Valor: R$22.491,00(Vinte e Dois Mil Quatrocen-
tos e Noventa e Um Reais) – Data da Assinatura: 13/04/2016 - Vigên-
cia: 31/12/2016 - Múrcio José Silva – Prefeito Municipal.

2 cm -15 821294 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANÓPOLIS/MG - Proc. 
Licitatório nº 008/2016, P.P. nº 001/2016.A Prefeitura M de Caetanó-
polis/MG, torna público que fará realizar Proc. Licitatório nº 008/2016, 
P.P. nº 001/2016. Objeto:”Aquisiçãode equipamento de raio X analó-
gico, aparelho de conversor digital e impressora a laser”.Data rece-
bimentoe abertura de envelopes: 03/05/2016 às 08:00hs, na sala de 
Licitações, situada na Pça. Antonino Pinto Mascarenhas, 201,Centro. 
Maiores informações: tel.(31)3714-7399 email:licitacoes@caeta-
nopolis.mg.gov.br. Edital disponível: www.caetanopolis.mg.gov.br. 
Pregoeiro

3 cm -15 821477 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA – MG. Aviso de Licita-
ção - Processo 034/2016 – Pregão Presencial 013/2016 – A Prefeitura 
Municipal de Caiana - MG, torna público que será realizada licitação 
cujo objeto é a aquisição de um trator agrícola para atender a Secretaria 
Municipal de Agricultura conforme convênio nº.1491003044/2015, no 
Municipio de Caiana – MG, que será realizado no dia 04/05/2016 às 
13:00, na sede da Prefeitura. O edital completo encontra – se a disposi-
ção no setor de licitações e no sítio www.caiana.mg.gov.br - Sebastião 
Heleno Zanirati – Prefeito Municipal.

2 cm -15 821539 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA – MG. Aviso de Licita-
ção - Processo 016/2016 – Tomada de Preços 001/2016 – A Prefeitura 
Municipal de Caiana - MG, torna público que será realizada Tomada 
de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços 
ampliação de uma sala e refeitório na Escola Municipal Pergentina de 
Carvalho Motta conforme Segundo aditivo nº. 62.1.3.0239/2015 ao 
Termo de Convênio nº. 62.1.3.0013/2014, que será realizado no dia 
21/03/2016 às 13:00, na sede da Prefeitura. O edital completo encontra 
– se a disposição no setor de licitações e no sítio www.caiana.mg.gov.
br - Sebastião Heleno Zanirati – Prefeito Municipal.

3 cm -15 821383 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA-MG-Contrato 
n.º088/12 – Prc 082/12 – Concorrência 010/12. Termo Aditivo. Contra-
tante: Município de Camanducaia. Contratada: SOLIDA ENGENHA-
RIA LTDA; Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no 
Distrito de Sao Mateus, para atender a Secretaria de Educação. Alte-
ração de Prazo Contratual – Prorrogação do prazo de termino do con-
trato por mais 180 (cento e oitenta) dias. Vigência 27/11/15 a 25/05/16. 
Edmar Cassalho Moreira Dias – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA- CONCURSO
PÚBLICO MUNICIPUU ALNICIPNICIP  – ALAL QUARTQUARQUAR ATT RETIFICAÇÃO DO EDITAL EDIT EDIT
Nº 001/2016 - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2016 
 

A Prefeitura Municipal de Arantina torna público a Terceira Retificação do 
Edital Nº 001/2016, de 25/01/2016, publicado no “Minas Gerais” do dia 
28/01/2016, conforme a seguir: Fica alterado o item 4.3.1., que passa a ter a 
seguinte redação. A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, de caráter 
eliminatória, será valorizada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Essa prova conterá 
50 (cinquenta) questões objetivas e será dividida em três partes: 1ª parte: 25(vinte 
e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 2ª parte: !5(quinze) questões de 
Língua Portuguesa. 3ª Parte: 10(dez) questões de Conhecimentos. Permanecem 
inalterados os demais itens e condições estabelecidos no Edital 001/2016, de 28 
de janeiro de 2016.  Arantina, 15/03/2016 – Francisco Carlos Ferreira Alves – 
Prefeito Municipal – Hélia Lúcia Mesquita – Presidente da Comissão – Portaria Nº 
027/2015. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS – MG – PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 11 – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
09/2016 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Par-
tes: Prefeitura Municipal de Águas Formosas - MG X Raimundo Síl-
vio Farias Cavalcanti. - Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios em 
atendimento aos Diversos Setores da Prefeitura Municipal. – Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666 de 21/06/93, Lei nº 10.520 de 17/07/2002 
e Decreto Federal nº 7892/2013. - Valor: R$ 81.616,00 (Oitenta e Um 
Mil Seiscentos e Dezesseis Reais). – Vigência da Ata: 16/02/2016 a 
16/02/2017. - Águas Formosas, 16 de Fevereiro de 2016. - (a) Contra-
tante e Contratado.

19 cm -02 802412 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS – MG- 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 13/2016 – AVISO DE LICITAÇÃO - Objeto: Aquisição de Pneus, 
Câmaras de Ar e Protetores, em atendimento aos Diversos Setores da 
Prefeitura Municipal. - Data: dia 16/03/2016, às 08:00h (Oito Horas). 
- Maiores Informações e cópias do edital poderão ser obtidas junto ao 
site http://www.aguasformosas.mg.gov.br, na C.P.L. em dias úteis, no 
horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefax (0xx33) 3611-1450 ou 
pelo e-mail: licita@aguasformosas.mg.gov.br - Águas Formosas, 01 de 
Março de 2016. - Crystian Marcos Batista Lima – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS – MG- 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
14/2016 – AVISO DE LICITAÇÃO - Objeto: Aquisição de Peças Linha 
Pesada (Caminhões e Outros), em atendimento aos Diversos Setores da 
Prefeitura Municipal. - Data: dia 17/03/2016, às 08:00h (Oito Horas). 
- Maiores Informações e cópias do edital poderão ser obtidas junto ao 
site http://www.aguasformosas.mg.gov.br, na C.P.L. em dias úteis, no 
horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefax (0xx33) 3611-1450 ou 
pelo e-mail: licita@aguasformosas.mg.gov.br - Águas Formosas, 01 de 
Março de 2016. - Crystian Marcos Batista Lima – Pregoeiro

5 cm -02 802263 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA– PROCESSO LICI-
TATÓRIO Nº00018/2016 – TOMADA DE PREÇOS Nº000002/2016. 
A PMA/MG torna público que acatou parcialmente a impugnação 
efetuada pela empresa STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS LTDA inscrita no CNPJ: 03.746.398/0002-89, estando dis-
ponível na Prefeitura a íntegra da decisão. Fica alterada a data da ses-
são, passando o credenciamento a ser até às 08:45 do dia 21/03/2016 
e o certame às 09:00 do dia 21/03/2016. Fica alterada a cláusula 8.4 
– qualificação técnica, do edital, estando disponível no site www.alber-
tina.mg.gov.bro edital com as devidas alterações. Fone: (35)3446-1333. 
Joelma Ap. dos Santos, presidente da CPL.

3 cm -02 802650 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS/MG–AVISO DE 
LICITAÇÃO, avisa aos interessados que o PREGÃO Nº012/2016, cujo 
objeto é a Implantação de registro de preços, visando aquisições futuras 
de leites especiais e materiais paramedicos para familias cadastradas no 
serviço social foi cancelado por interesse público, devendo ser elabo-
rado e publicado novo edital. Alpinópolis/MG, 02 de março de 2016. 
Júlio César Bueno Silva, Prefeito Municipal.

2 cm -02 802416 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
Aviso de Licitação PAL 020/2016 TP 002/2016

A Prefeitura Municipal de Araçuaí – MG, torna público nos termos 
das leis 8.666/93 e 10.520/02, PAL 020/2016 TP 002/2016. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para execução 
de obra de pavimentação em vias públicas nas comunidades Baixa 
Quente, Machado e Neves, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
de Orçamentária de Custos e Cronograma Físico-Financeiro. Abertura 
21/03/2016 as 09:00 horas. Maiores informações (33) 3731-2133 das 
12:00 a 18:00 horas.

3 cm -02 802250 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA- CONCURSO 
PÚBLICO MUNICIPAL - SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
Nº 001/2016 - A Prefeitura Municipal de Arantina torna público a 
Segunda Retificação do Edital Nº 001/2016, de 25/01/2016, publicado 
no “Minas Gerais” no dia 28/01/2016, conforme a seguir: Ficam altera-
dos os itens 1.2.4 e 1.3.4.. Onde se Lê: 40 horas semanais, LEIA-SE: 44 
horas semanais. Ficam alterados também os itens 4.2.1 e 4.6.1. Onde se 
Lê: 1ª parte: 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos, 
sendo 15 (quinze) questões de Informática e 10 (dez) questões de mate-
mática); LEIA-SE: 1ª parte: 25 (vinte e cinco) questões de Conheci-
mentos Específicos, sendo 15 (quinze) questões de Informática e as 10 
(dez) questões restantes serão distribuídas de acordo com os conteúdos 
mencionados no anexo I do mencionado Edital. FICA INCLUIDO no 
Anexo I do Edital no Conteúdo Programático e Referencial Bibliográ-
fico para os cargos Operador de Motoniveladora e Operador de Retro-
escavadeira – Conhecimentos sobre operação, manutenção e segurança 
adquiridos em catálogos, apostilas de cursos para operadores distribuí-
dos pelos fabricantes e/ou cursos de formação nas máquinas e equipa-
mentos mencionados, Normas Regulamentadoras (NR5, 6, 12 e 29), 
publicadas pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Permanecem inal-
terados os demais itens e condições estabelecidos no Edital 001/2016, 
de 28 de janeiro de 2016. Arantina, 02/03/2016 – Francisco Carlos Fer-
reira Alves – Prefeito Municipal – Hélia Lúcia Mesquita – Presidente 
da Comissão – Portaria Nº 027/2015.

6 cm -02 802594 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO/MG: Extrato do 5º 
Termo Aditivo ref. Dispensa 02/14. Partes: Prefeitura x PE. ANTÔNIO 
GARCIA. Objeto: Reajustar pelo INPC o valor da locação do imó-
vel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de 
R$722,39 para R$803,85. Ass.: 19/02/16 e vigência: 31/12/16 – Rubens 
Vinicius Bornelli.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO/MG: Adjudicação, Homo-
logação, Ata de Registro de Preços e contratos ref. Pregão 01/2016 – 
Objeto: Aquisição de itens da alimentação escolar para manutenção das 
escolas municipais, creches e Apae. Adjudicação: 02/02/16, homolo-
gação: 03/02/16. Partes: Prefeitura x PANIFICADORA ANTUNES 
LTDA.: Ata de registro de preçosvalor R$109.950,00, ass.: 03/02/16 
e vigência: 12 meses, Contrato nº99/16, valor R$ 87.960,00, ass.: 
10/02/16 e vigência: 31/12/16; AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA.: Ata de registro de preços valor R$45.867,60, ass.: 
03/02/16 e vigência: 12 meses, Contrato nº 91/16, valor R$36.694,08, 
ass.: 10/02/16 e vigência: 31/12/16; SUPERMERCADO NÃO TEM 
PRA NINGUÉM LTDA. – ME: Ata de registro de preços valor 
R$17.880,00, ass.: 03/02/16 e vigência: 12 meses, Contrato nº101/16, 
valor R$14.304,00, ass.: 10/02/16 e vigência: 31/12/16; FRIGORÍFICO 
CALAFATE LTDA.: Ata de registro de preços valor R$79.110,00, ass.: 
03/02/16 e vigência: 12 meses, Contrato nº97/16, valor R$63.288,00, 
ass.: 10/02/16 e vigência: 31/12/16 e RAFAEL HENRIQUE CETTI: 
Ata de registro de preçosvalor R$38.217,00, ass.: 03/02/16 e vigên-
cia: 12 meses, Contrato nº100/16, valor R$30.573,60 ass.: 10/02/16 e 
vigência: 31/12/16 - Rubens Vinícius Bornelli – Prefeito.

6 cm -02 802491 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM/MG. AVISO DE LICI-
TAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016. A Prefeitura Muni-
cipal de Baldim/MG, torna público que fará realizar Processo Licita-
tório Nº. 013/2016, na Modalidade Pregão Presencial Nº. 008/2016, 
Registro de Preços de Medicamentos da tabela CMED constante no site 
da ANVISA, para atender à Secretaria Municipal de Saúde de Baldim.
Tipo: maior desconto sobre a Tabela CMED; Data de entrega dos enve-
lopes de Proposta e Documentação: 22/03/2016 até às 08:30H. Maio-
res informações e o edital completo poderão ser obtidos na Prefeitura 
Municipal de Baldim, na Rua Vitalino Augusto, 635, Centro - Telefax: 
(31) 37181255, Henrique Simão de Barros – Pregoeiro Municipal.

3 cm -02 802264 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIStorna 
público e RATIFICA o Processo de Chamada Pública Nº 002/2015, 
Credenciamento Nº 001/2015 que possui como objeto o Credencia-
mento de farmácias e drogarias localizadas no Município de Barão de 
Cocais, para fornecimento de medicamentos/produtos aos servidores 
do Poder Executivo Municipal, mediante desconto em folha de paga-
mento, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e 
Lei Federal nº 10.520/02, considerando que todas as exigências legais 
foram cumpridas. Empresa credenciada: J & J EMPREENDIMENTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA - ME, com percentual de desconto para o 
Item 01 Medicamento Ético – 8% (oito por cento); Item 02 Medica-
mento Genérico – 20% (vinte por cento); Item 03 Medicamento Simi-
lar – 20% (vinte por cento) e Item 04 Demais produtos – 10% (dez por 
cento). Barão de Cocais, 02 de março de 2016. Armando Verdolin Bran-
dão – Prefeito Municipal.

4 cm -02 802613 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM/MG -PAC nº 092/2015- 
Concorrência Pública nº.17/2015. Retificação de Publicação Julga-
mento das propostas de preços. Objeto: Contratação de empresa de 
engenharia, sob o regime de empreitada por preços unitários, para 
execução de passagem de nível inferior sob a FCA, Avenida Sanitá-
ria Vasco Santiago, entre os Bairros Dom Bosco e Jardim das Alte-
rosas, no Município de Betim-MG, publicado no dia: 19/02/2016, 
na página 06 – caderno 2. Onde se lê: “...a Comissão deliberou por 
classificar todas as empresas habilitadas no certame e ainda por jul-
gar vencedora a proposta apresentada pela empresa: Construtora Pais 
e Filhos Construções Ltda....”. Leia-se: “...a Comissão deliberou por 
classificar todas as empresas habilitadas no certame e ainda por julgar 
vencedora a proposta apresentada pela empresa: Pais e Filhos Cons-
truções Ltda - ME....”. Elaine Amaral dos Santos – Presidente CPL/
SEMOP, 02/03/2016.

4 cm -02 802571 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licitação. 
Processo de licitação nº 27/2016, Tomada de preço nº 16/2016, cujo 
objeto é a aquisição de lubrificantes a realizar-se no dia 22/03/2016, 
com entrega do envelope de documentação de proposta às 16:00 horas 
, com abertura dos envelopes, às 16:10 horas, na sede da prefeitura. 
Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802165 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES.Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 12/2016, Tomada de Preço nº 09/2016, 
cujo objeto é a Aquisição de cartucho e tonner novos e recarregáveis, 
a realizar-se no dia 21/03/2016, com entrega dos envelopes de docu-
mentação, às 12:00 horas e abertura dos envelopes às 12:10 horas, na 
sede da prefeitura. Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da 
CPL.

2 cm -01 802123 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 15/2016, Tomada de Preço nº 11/2016, 
cujo objeto é a Aquisição de material de serraria, a realizar-se no dia 
21/03/2016, com entrega dos envelopes de documentação, às 13:20 
horas e abertura dos envelopes às 13:30 horas, na sede da prefeitura. 
Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802153 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 29/2016, Tomada de preço nº 18/2016, 
cujo objeto é a Aquisição de equipamentos para a unidade básica de 
saúde , a realizar-se no dia 23/03/2016, com entrega do envelope de 
documentação de proposta às 13:30 horas , com abertura dos envelopes, 
às 13:40 horas, na sede da prefeitura. Informações pelo Tel. (32)3344-
1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802171 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES.Aviso de lici-
tação. Processo de licitação nº 32/2016, Tomada de Preço nº20/2016 
, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação de 
estradas vicinais e vias públicas, a realizar-se no dia 21/03/2016, com 
entrega dos envelopes de documentação e de proposta, às 12:00 horas 
, com abertura às 12:10 horas , na sede da prefeitura. Informações pelo 
Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802178 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 30/2016, Pregão presencial nº 06/2016, 
cujo objeto é a Construção em estrutura metálica do galpão do pátio da 
Escola Municipal da Comunidade da Colônia do Paiol, a realizar-se no 
dia 17/03/2016, com entrega do envelope de documentação de proposta 
às 13:30 horas , com abertura dos envelopes, às 13:40 horas, na sede da 
prefeitura. Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802172 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 26/2016, Pregão Presencial nº 05/2016, 
cujo objeto é a aquisições de peças e acessórios genuínos ou originais 
de fábrica, para manutenção dos veículos, caminhões e máquinas da 
frota municipal e conveniados, a realizar-se no dia 22/03/2016, com 
entrega dos envelopes de documentação, proposta e credenciamento, às 
14:00 horas e abertura dos envelopes, às 14:30 horas, na sede da prefei-
tura. Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802164 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES.Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 16/2016, Tomada de Preço nº 12/2016, 
cujo objeto é a Aquisição de manilha, a realizar-se no dia 21/03/2016, 
com entrega dos envelopes de documentação, às 12:40 horas e abertura 
dos envelopes às 12:50 horas, na sede da prefeitura. Informações pelo 
Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802144 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licitação. 
Processo de licitação nº 28/2016, Tomada de preço nº 17/2016, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos, a realizar-se no dia 29/03/2016, 
com entrega do envelope de documentação de proposta às 13:30 horas 
, com abertura dos envelopes, às 13:40 horas, na sede da prefeitura. 
Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802167 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 25/2016, Tomada de Preço nº 15/2016, 
cujo objeto é a Aquisição de pães para merenda escolar , a realizar-se no 
dia 21/03/2016, com entrega dos envelopes de documentação, às 16:00 
horas e abertura dos envelopes às 16:10 horas, na sede da prefeitura. 
Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802162 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 24/2016, Tomada de Preço nº 14/2016, 
cujo objeto é a Aquisição de materiais de construção, a realizar-se no 
dia 21/03/2016, com entrega dos envelopes de documentação, às 15:00 
horas e abertura dos envelopes às 15:10 horas, na sede da prefeitura. 
Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802160 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES.Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 07/2016, Pregão presencial nº 01/2016 , 
cujo objeto é a Contratação de pessoa física para a Prestação de servi-
ços à vigilância sanitária do município, a realizar-se no dia 17/03/2016, 
com entrega dos envelopes de documentação , proposta e credencia-
mento , às 17:00 horas , com abertura dos envelopes de proposta e de 
documentação às 17:10 horas , na sede da prefeitura. Informações pelo 
Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802180 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 23/2016, Tomada de Preço nº 13/2016, 
cujo objeto é a Aquisição de pneus, a realizar-se no dia 21/03/2016, 
com entrega dos envelopes de documentação, às 14:00 horas e abertura 
dos envelopes às 14:10 horas, na sede da prefeitura. Informações pelo 
Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802159 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES.Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 11/2016, Chamada Pública nº 01/2016 , 
cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do 
programa nacional de alimentação escolar/PNAE, a realizar-se no dia 
23/03/2016, com entrega dos projetos, documentação e amostras às 
17:00 horas , na sede da prefeitura. Informações pelo Tel. (32)3344-
1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802174 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES.Aviso de licitação. 
Processo de licitação nº 31/2016, Tomada de Preço nº19/2016 , cujo 
objeto é a aquisição de leite in natura, a realizar-se no dia 21/03/2016, 
com entrega dos envelopes de documentação e de proposta, às 13:00 
horas , com abertura às 13:10 horas , na sede da prefeitura. Informações 
pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802177 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES. Aviso de licita-
ção. Processo de licitação nº 20/2016, Pregão presencial nº 04/2016 , 
cujo objeto é a aquisição de areia e brita
a realizar-se no dia 18/03/2016, com entrega dos envelopes de docu-
mentação , proposta e credenciamento , às 13:00 horas , com aber-
tura dos envelopes de proposta e de documentação às 13:10 horas , 
na sede da prefeitura. Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente 
da CPL. 

2 cm -01 802182 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES.Aviso de licitação. 
Processo de licitação nº 09/2016, Tomada de Preço nº 07/2016 , cujo 
objeto é a contratação de profissional graduado em educação física para 
a execução do projeto esporte e cidadania do CRAS , a realizar-se no 
dia 21/03/2016, com entrega dos envelopes de documentação e de pro-
posta, às 14:00 horas , com abertura às 14:10 horas , na sede da prefei-
tura. Informações pelo Tel. (32)3344-1346. Presidente da CPL.

2 cm -01 802176 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO – Aviso de 
Edital – Pregão Pres. SRP n° 11/2016 : Aquisição de livros literários. 
Edital: www.bomdespacho.mg.gov.br/biddings/www.bomdespacho.
mg.gov.br/biddings/ . Info: licitacao@bomdespacho.mg.gov.brlicita-
cao@bomdespacho.mg.gov.br ou 37 3521 – 3746. Fernando Cabral, 
Prefeito.

2 cm -02 802652 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO- 
Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 076/2011 - Processo 
Administrativo 056/2011 – Concorrência 001/2011 – Objeto: Execução 
de obras de engenhara para implantação do sistema de drenagem plu-
vial e calçamento de ruas nos distritos do quartel do Sacramento, Passa 
Dez, Revés do Belém e povoado de São José – Contratada: EMMPEC 
– Empresa Mineira de Projetos, Engenharia e Construções Ltda – CNPJ 
05.403.198/0001-78. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 
pelo período de 10 (dez) meses, iniciando no dia 07/01/2016 encer-
rando-se em 06/11/2016. Dotação 02.15.01.15.451.0021.1064.4.4.90.
51.00 – ficha 576. Data da Assinatura 05/01/2016 – Jadir Jose da Silva 
– Prefeito Municipal.

3 cm -02 802207 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM- Aviso de publicação de 
edital, Processo Licitatório Nº 033/2016, na Modalidade Pregão Pre-
sencial Nº 008/2016, contratação de empresa para fornecimento de 
material de laboratório, para atender a secretaria de saúde. Tipo da Lici-
tação: Menor Preço Unitário. Data: 18/03/2015, as 09:00 hs. Informa-
ções: Tel: (31) 3576 -1318 e email licitabonfim@yahoo.com.br.

2 cm -29 801238 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS-MG.Resultado Pre-
gão 007/2016. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
ao PNAE, e recarga de gás GLP - P-13. Vencedores: Supermercado 
Moreira Ltda - lote 1 R$ 49.400,00; lote 3 R$ 55.450,00 e lote 5 R$ 
29.100,00. WL Atacadista de Gêneros Alimentícios Ltda - lote 2 R$ 
68.400,00. Casa de Carnes Betim EIRELI - lote 4 R$ 89.898,99. WA 
Ribeiro ME - lote 6 R$ 72.000,00; Luiza Moreira dos Santos ME - lote 
7 R$ 24.150,00. Josué Carlos Santana – Pregoeiro.

2 cm -02 802635 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURI
PREGÃO PRES. Nº 09/2016 – Objeto: Aquisição de Kits Escolar. 
Abertura dia 15/03/2016, às 09h00min h. Edital pode ser obtido no 
local de segunda a sexta-feira, de 13h00min às 16h00min h. ou e-mail 
– prefeituracajuri@hotmail.com . Cajuri, 01/03/2016. Uderlaindo J. 
Batalha – Pregoeiro.

2 cm -01 802099 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA-MG-Suspen-
são Contratual-Contrato nº 021/14 – Proc. 332/13-Mod: Tomada de 
Preços nº 006/13 -Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Auditoria e Consultoria Contábil, Orçamen-
tária e Licitatória. Signatários: Libertas Auditores e Consultores Ltda 
EPP e o Município de Camanducaia. Fica “suspenso” o contrato acima 
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 22/01/2016 a 21/05/2016. Edmar 
Cassalho Moreira Dias.

2 cm -02 802406 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – CONCURSO 
PÚBLICO Nº 01/2016 – EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO (01) - O 
Exmo. Sr. Valdevino Felisberto dos Reis, DD. Prefeito do Município 
de Campestre, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2016 
do Concurso Público do Município de Campestre, 01.retifica o ano do 
Concurso Público nos subitens 3.8; 3.8.2.4; 4.3.4; 8.3 e no ANEXO V; 
02.retifica a Lei Orgânica do Município nos Conhecimentos Específi-
cos do cargo Fiscal de Tributos, no ANEXO I; 03.retifica o Requisito 
para Provimento do cargo de Analista de Controle Interno, no ANEXO 
II. O Edital será atualizado a fim de que sejam validadas as retificações. 
Permanecem ratificados os demais itens e subitens do respectivo edital 
e seus anexos. A rerratificação (01) encontra-se publicada na íntegra 
nos locais discriminados no item 2.1 do Edital.

Valdevino Felisberto dos Reis
Prefeito Municipal

4 cm -02 802631 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO/MG- Pregão Pre-
sencial n.º 13/2016, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.726.028/0001-40, 
torna público através do Sr. Prefeito, José Eduardo Terra Vallory, que se 
acha aberto o Procedimento Licitatório nº. 36/2016, Registro de Preços 
07/2016, do tipo menor preço item, objetivando a aquisição de PNEUS, 
CAMARAS DE AR E PROTETORES. A abertura da sessão será às 09 
horas do dia 16 de março de 2016, quando serão recebidos os envelopes 
(documentação e proposta comercial) e credenciados os representan-
tes das empresas licitantes. Os interessados deverão entrar em contato 
com o Setor de Licitações no telefone (37)33731244 ou www.capitolio.
mg.gov.br. Prefeito Municipal.

3 cm -02 802533 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG–Con-
corrência nº. 002/2015 – Extrato de Contrato de Permissão de Uso de 
Imóvel Público nº. 001/2016; Partes: Município de Carlos Chagas e 
Viação RioDoce Ltda.; Objeto: Permissão de uso de imóvel público, 
situado: à Rua Frei Simeão, nº. 540, medindo aproximadamente 4,85 
m x 2m x 2m previsto no Lote 02, para exploração de guichê; Referên-
cia: Processo Licitatório nº. 256/2015; Valor Global do Contrato: R$ 
5.012,52 (cinco mil e doze reais e cinquenta e dois centavos); Data do 
Contrato: 04/01/2016; Milton José T. de Quadros, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG–Dis-
pensa nº. 002/2016 – Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº. 
004/2016; Partes: Município de Carlos Chagas e Fundação de Desen-
volvimento de Ensino – FUNDEP; Objeto: Prestação de serviços téc-
nicos especializados que visam o planejamento, a organização e a exe-
cução de Concurso Público 01/2016 para provimento de cargos do 
quadro de servidores do Município de Carlos Chagas/MG;Referência: 
Processo Licitatório nº. 018/2016; Valor Global do Contrato: R$ 
117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais); Data do Con-
trato: 19/02/2016x; Milton José T. de Quadros, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG–Inexi-
gibilidade/Credenciamento nº. 003/2015 – Extrato de Contrato de Pres-
tação de Serviços nº. 005/2016; Partes: Município de Carlos Chagas e 
Hospital Lourenço Westin; Objeto: Credenciamento de laboratórios de 
análises clínicas para prestação de serviços de exames laboratoriais; 
Referência: Processo Licitatório nº. 288/2015; Valor Global do Con-
trato: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); Data do Contrato: 
22/02/2016; Milton José T. de Quadros, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG–Inexi-
gibilidade/Credenciamento nº. 003/2015 – Extrato de Contrato de Pres-
tação de Serviços nº. 006/2016; Partes: Município de Carlos Chagas e 
Hemoclin – Laboratório de Análises Clínicas Ltda.; Objeto: Credencia-
mento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços 
de exames laboratoriais; Referência: Processo Licitatório nº. 288/2015; 
Valor Global do Contrato: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); 
Data do Contrato: 22/02/2016; Milton José T. de Quadros, Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG–Dis-
pensa nº. 020/2011 – Extrato do Nono Termo Aditivo do Cont. de 
Locação de Imóvel nº. 045/2011 – Partes: Município de Carlos Chagas 
e Euplínio Gil de Souza; Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato nº. 045/2011, conforme art. 57, II, da Lei Fede-
ral nº. 8.666/93, nos termos da Cláusula Segunda do referido contrato 
e justificativa da Secretaria Municipal de Ação Social; Contrato Fir-
mado: 20/05/2011; Valor do Aditivo: R$2.414,80 (dois mil quatrocen-
tos e quatorze reais e oitenta centavos); Valor Global do Contrato: R$ 
65.992,81 (sessenta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais e 
oitenta e um centavos);Data do Termo Aditivo: 22/02/2016; Referên-
cia: Processo Licitatório nº. 221/2011; Milton José T. de Quadros, Pre-
feito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG–Regis-
tro de Preços Externo nº. 001/2015 – Extrato do Primeiro Termo Adi-
tivo do Cont. de Prestação de Serviços nº. 005/2015 – Partes: Município 
de Carlos Chagas e Trivale Administração Ltda.; Objeto do Aditivo: 
Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 005/2015, conforme 
art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93, nos termos da Cláusula Quinta 
do referido contrato e justificativa da Secretaria Municipal de Admi-
nistração; Contrato Firmado: 17/03/2015; Valor Estimado do Aditivo: 
R$3.914.000,00 (três milhões novecentos e quatorze mil reais); Valor 
Global Estimado do Contrato: R$ 7.828.000,00 (sete milhões oitocen-
tos e vinte e oito mil reais); Data do Termo Aditivo: 01/03/2016; Refe-
rência: Processo Licitatório nº. 028/2015; Milton José T. de Quadros, 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS/MG–Dis-
pensa nº. 023/2015 – Extrato do Termo Rescisão Amigável do Cont. de 
Locação de Imóvel nº. 039/2015 – Partes: Município de Carlos Chagas 
e Terezinha Joaquina; Objeto do Termo: Rescisão do Contrato com ful-
cro no art. 79, II, da Lei nº. 8.666/93; Contrato Firmado: 03/11/2015; 
Data do Termo de Rescisão: 29/02/2016; Referência: Processo Licitató-
rio nº. 251/2015; Milton José T. de Quadros, Prefeito Municipal.

16 cm -02 802386 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA – MG, 
AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 02/16 – PROCESSO LICI-
TATÓRIO Nº 019/16. O município de Carmo da Mata - MG, torna 
publico que fará realizar no dia 18/03/2016, protocolo dos envelopes 
até às 9:00 horas, LEILÃO 02/16, de produtos reciclados resultantes da 
seleção de lixo domiciliar urbano produzido na Usina de Reciclagem 
de Lixo. O Edital referente a presente licitação encontra-se à disposição 
dos interessados na Prefeitura Municipal de Carmo da Mata, à Praça 
Presidente Vargas, 190, centro. Para maiores informações, procurar o 
setor de licitações na Prefeitura Municipal ou pelo telefone 0x37-3383-
1448 / 1455. Carmo da Mata, 02/03/2016, Almir Resende Júnior – Pre-
feito Municipal.

3 cm -02 802312 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DAMATA/MG –Porta-
ria n.º 1.945/16. O Município de Carmo da Mata torna pública a Por-
taria Nº 1.945, de 01 de março 2016. Prorroga prazo para a conclusão 
do PAD – Processo Administrativo Disciplinar, que visa apurar as pos-
síveis irregularidades referentes aos pagamentos realizados relativos a 
empréstimos consignados em diversas instituições financeiras, estipu-
lado pela Portaria nº 1.813/2015, e prorrogada pela Portaria 1.837, de 29 
de outubro de 2015 e pela Portaria 1.855 de 30 de dezembro de 2015 . O 
Prefeito Municipal de Carmo da Mata, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Lei Municipal nº 1.310/2008, que “dispõe sobre o Esta-
tuto dos Servidores Públicos do Município de Carmo da Mata, da sua 
autarquia, inclusive, e dá outras providências”; Considerando o ofício 
033/2016 que solicita nova dilação no prazo para a conclusão do PAD 
001/2015, instaurado através da Portaria nº 1.813/2015; Considerando 
a Ata da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, datada de 
29 de fevereiro de 2016, que relata a necessidade de nova prorroga-
ção do prazo para encerramento dos trabalhos; Considerando que o art. 
144 da Lei Municipal nº 1310/2015 prevê a prorrogação do prazo por 
igual período; RESOLVE: Art. 1º Fica novamente prorrogado, por igual 
período, o prazo para a conclusão do Processo Administrativo Discipli-
nar - PAD 001/2015, instaurado pela Portaria nº 1.813/2015, de 03 de 
setembro de 2015 e prorrogado pelas Portarias 1.837, de 29 de outubro 
de 2015e 1.855 de 30 de dezembro de 2015. Art. 2º Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Registre-se. Cumpra-se. Prefeitura 
Municipal de Carmo da Mata, 01 de março de 2016. Almir Resende 
Júnior. Prefeito Municipal

6 cm -02 802681 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU– AVISO 
DE LICITAÇÃO - PL Nº. 21/16 PP Nº. 20/16. Objeto: Contratação de 
prestação de serviços técnicos especializados em elaboração de Pro-
jeto Executivo e detalhamento de restauração da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário Tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal. Entrega e 
abertura dos envelopes: dia 17/03/16 às 09h00min. Info tel. (037) 3244-
0704 e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

2 cm -02 802554 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU– AVISO 
DE LICITAÇÃO - PL Nº. 20/16 PP Nº. 19/16 SRP nº 02/16. Objeto: 
Aquisição de materiais de expediente, com fornecimento parcelado, 
visando a manutenção das Secretariais Municipais. Entrega e abertura 
dos envelopes: dia 16/03/16 às 09h00min. Info tel. (037) 3244-0704 
e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br.

2 cm -02 802553 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS/MG, torna pública 
a abertura do Processo Licitatório nº 014/2016, na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2016, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
aquisição de peças genuínas, Primeira linha, para consertos na moto-
niveladora New Holland RG140.B, ano 2010. O edital completo no 
site www.carrancas.mg.gov.br ou junto a Prefeitura Municipal. Mais 
informações pelo e-mail licitacao@carrancas.mg.gov.br ou pelo tele-
fone (35) 3327-1107. A abertura das propostas comerciais está prevista 
para o dia 16/03/2016, às 09 horas, no setor de licitações da Prefeitura 
Municipal de Carrancas.

3 cm -02 802456 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG, torna publico 
aos interessados a realização de Pregão Presencial n.º 004/2016, 
cujo objeto é a aquisição de sementes e insumos em atendimento 
a demanda futura e incerta da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, conforme edital e seus anexos. Abertura das Propostas: 
15 de Março de 2016, às 09 horas, na sala de Licitações da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, à rua José Tomé nº 97, Centro em Catas 
Altas/MG. O edital encontra-se disponível no site: http://www.cata-
saltas.mg.gov.br. Mais informações deverão ser solicitadas via email: 
pregão@catasaltas.mg.gov.br. Telefones: 3832-7112/3832-7208/3832-
7583. Catas Altas, 02 de Março de 2016. Saulo Morais de Castro – Pre-
feito Municipal de Catas Altas.

3 cm -02 802381 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MGtorna publico 
aos interessados a realização do Pregão Presencial n.º 005/2016, pro-
cesso nº 063/2016, visando a contratação de pessoa física ou pessoa 
jurídica para a prestação de serviços, de natureza contínua, de aulas 
de Taekwondo e Jiu-jitsu em atendimento à Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, conforme edital e seus anexos. Data da sessão de jul-
gamento das propostas: 17/03/2016 – 09 horas. Local: Sala de Licita-
ções da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nº 97, Centro em 
Catas Altas/MG. O edital encontra-se disponível no site: http://www.
catasaltas.mg.gov.br. Mais informações via e-mail: pregão@catasal-
tas.mg.gov.br e/ou telefones: 31-3832-7112/7583. Catas Altas, 02 de 
março de 2016. Saulo Morais de Castro – Prefeito.

3 cm -02 802588 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI/MG- AVISO DE LICI-
TAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2016 - O Município 
de Catuti-MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial nº 
02/2016, no dia 15 de Março de 2016, às 09:00 horas, na sede da Pre-
feitura Catuti-MG, localizada na Praça Presidente Vargas - 01 - Centro; 
Objetivando a aquisição de 01 (um) veículo 04 portas 0 km e 02 moto-
cicletas 04 tempos 0 km, em atendimento as Resoluções 4.138/2014 e 
4.545/2014. O edital poderá ser solicitado na sede da Prefeitura ou pelo 
e-mail:catutilicitacao@yahoo.com.br. Carla Poliana Barbosa Lopes - 
Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUTI/MG - AVISO DE LICITA-
ÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2016 - O Município de Catu-
ti-MG, torna público que fará realizar Pregão Presencial nº 03/2016, 
no dia 16 de Março de 2016, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura 
Catuti-MG, localizada na Praça Presidente Vargas - 01 - Centro; Objeti-
vando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos automotores da frota do município de Catuti, compreendendo 
serviços mecânicos, elétrico-eletrônicos, funilaria, pintura, capotaria e 
vidraçaria, sem fornecimento de peças. O edital poderá ser solicitado na 
sede da Prefeitura ou pelo e-mail:catutilicitacao@yahoo.com.br. Carla 
Poliana Barbosa Lopes - Pregoeira Oficial.

5 cm -02 802679 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO – Processo de Licita-
ção nº 104/2016, autuado em de 02/03/2016, Inexigibilidade-002/2016 
para contratação de empresa representante exclusivo para apresenta-
ção de shows artísticos “Tia Elza” e “Zé Wilson” para abertura da 11ª 
Semana da Mulher, a ser realizada no dia 05 de março de 2016, através 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA- CONCURSO
SEG A ETIFICAÇÃO O AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA
PÚBLICO MUNICIPUU ALNICIPNICIP  - ALAL
Nº 001/2016 - A Prefeitura Municipal de A
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CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

RETIFICAÇÃO N° 1 DO EDITAL Nº 001/2016 
 

A Prefeitura Municipal de Arantina torna público a Retificação N° 1 do Edital 
Nº 001/2016, de 25/01/2016, publicado no “Minas Gerais” do dia 28/01/2016, 
conforme a seguir: Ficam alterados os itens 3.6.1.1., 3.6.1.5, 5.1., 5.13., e 8.1.. 
Onde se Lê: www.framinas.org., LEIA-SE: www.fadecit.org.   No item 1.13.1. 
Onde se lê R$950, LEIA-SE: R$950,00. Permanecem inalterados os demais itens 
e condições estabelecidos no Edital 001/2016, de 28 de janeiro de 2016.  Arantina, 
03/02/2016 – Francisco Carlos Ferreira Alves – Prefeito Municipal – Hélia Lúcia 
Mesquita – Presidente da Comissão – Portaria Nº 027/2015. 
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EDITAL Nº 001/2016 
 
 

Concurso Público para provimento de cargos efetivos do 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Arantina/MG. 

 
O Prefeito Municipal de Arantina/MG, Francisco Carlos Ferreira Alves, com base no disposto 
na Lei Municipal nº 1.043, de 10 de novembro de 2015 e Termo de Ajustamento de Conduta 
– TAC, firmado entre o Município de Arantina e o Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, datado de 25 de junho de 2015, torna público que estarão abertas, no período a 
seguir indicado, inscrições para o Concurso Público Municipal para o provimento de cargos 
efetivos da Prefeitura Municipal de Arantina, para os cargos de Ajudante de Serviços Gerais 
(10), Auxiliar de Serviços Gerais (10), Motorista (04), Eletricista (01), Atendente de Creche 
(01), Fisioterapeuta (01), Técnico de Enfermagem (02), Nutricionista (01), Operador de Retro 
Escavadeira (01), Operador de Moto Niveladora (01), Agente Administrativo II (01), Auxiliar 
Administrativo III (02), Supervisor Pedagógico (01), Professor I (03) e Agente 
Administrativo(01), nos termos da legislação vigente e normas estabelecidas neste Edital. 
 
 
1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E OUTROS DADOS 
 
1.1 Cargo: Atendente de Creche 
1.1.1 Vencimento Mensal: R$ 880,00 
1.1.2 Qualificação Exigida: 5ª Série do Ensino Fundamental 
1.1.3 Número de vagas: 01 
1.1.4 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais 
1.1.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.1.6 Atribuições do Cargo:  

- acompanhar a professora nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças;  
- auxiliar a professora nas providencias, controle e guarda do material pedagógico;  
- auxiliar a professora e responsabilizar-se, na ausência da mesma, pelos objetos individuais 
  da criança. com atenção especial aos bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos;  
- auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal, trocar fraldas e etc;  
- auxiliar, sempre que necessário, as crianças nas refeições e em todas as atividades 
  desenvolvidas pelas crianças da Creche;  
- auxiliar em passeios e cuidar de todas as necessidades das crianças da creche;  
- dar banho e trocar vestuário das crianças da creche;  
- auxiliar no recreio e intervalos dando orientações das crianças, objetivando sua segurança;  
- participar em todas as aulas como auxiliar de cuidados às crianças;  
- organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com as 
   mesmas todo o tempo em que estiverem dormindo;  
- responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a 
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  chegada dos mesmos, zelando pela segurança e bem estar de todos;  
- responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos 
   utilizados pelas crianças;  
- participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;  
- cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar;  
- manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a 
  função;  
- executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
- exercer demais atividades correlatas. 

 
1.2 Cargo: Ajudante de Serviços Gerais (Obras) 
1.2.1 Vencimento Mensal: R$ 880,00 
1.2.2 Qualificação exigida: 5ª Série do Ensino Fundamental 
1.2.3 Número de vagas: 10 
1.2.4 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
1.2.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.2.6 Atribuições do cargo:  
 - executar tarefas elementares, sem complexidade, tais como capina dos logradouros 
   públicos, roçadeiras e capinas de estradas vicinais, atuar como ajudante de 
   eletricista, pedreiro, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico e operador de 
   máquinas;  
- executar pequenos serviços de pintura em prédios e logradouros públicos.   
- executar tarefas de vigilância dos prédios e logradouros públicos;  
- capinar todas as áreas pertencentes ao cemitério, preparar as sepulturas, mediante 
   autorização oficial;  
- zelar pela manutenção da limpeza pública e das demais dependências;  
- carregar, descarregar e transportar material pesado;  
- prestar serviços de manutenção e conservação das estradas vicinais;  
- executar pequenos serviços de manutenção em veículos;  
- realizar a limpeza em veículos e máquinas da Prefeitura; 
- realizar serviços de limpeza, vigia, montagem de estruturas durante as festividades 
  do Município;  
- exercer demais atividades correlatas. 
 
1.3 Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
1.3.1 Vencimento Mensal: R$ 880,00 
1.3.2 Qualificação exigida: 5ª Série do Ensino Fundamental  
1.3.3 Número de vagas: 10 
1.3.4 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
1.3.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.3.6 Atribuições do cargo:  

- limpar, diariamente, os móveis, salas de aula, paredes, portas, janelas, banheiros, 
   corredores, mesas, carteiras e pisos de todas as dependências dos prédios públicos; 
 - preparar e servir o lanche e/ou cafezinho, quando necessário;  
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- retirar o lixo das lixeiras e o colocar em local apropriado para recolhimento;  
- limpar lixeiras e demais objetos das salas, corredores e banheiros;  
- lavar e secar os vidros das portas e janelas;  
- verificar ao final do expediente, se as janelas estão fechadas;  
- reunir e amontoar a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem 
   incomodo ou ofereçam perigo aos servidores;  
- efetuar a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e asseio 
  do município;  
- auxiliar na remoção de móveis de uma sala para outras ou de um departamento para 
  outro, quando solicitado;  
- efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da merenda, 
  recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas, 
  para obter melhor aproveitamento e conservação dos mesmos;  
- selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e 
   medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a utilização dos mesmos;  
- preparar as refeições e merenda, lavando, descascando, cortando, temperando, 
  refogando, assando ou cozendo alimentos diversos de acordo com orientação superior, 
  para atender ao programa alimentar estabelecido;  
- fazer a limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 
  providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso imediato;  
- zelar pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, 
  observando as normas de segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento;  
- receber e cumprir as orientações do seu superior imediato, trocando informações sobre os 
  serviços e as ocorrências, para assegurar a continuidade do trabalho;  
- zelar pela conservação e limpeza do pátio;  
- executar pequenas tarefas administrativas, enviar fax, atender e realizar chamadas 
  telefônicas.   
- exercer demais atividades correlatas. 
 
 
 
1.4 Cargo: Motorista 
1.4.1 Vencimento Mensal: R$ 880,00 
1.4.2 Qualificação exigida: 5ª Série do Ensino Fundamental + CNH D 
1.4.3 Número de vagas: 04 
1.4.4 Jornada de trabalho: 44 horas semanais 
1.4.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.4.6 Atribuições do cargo:  
- dirigir automóveis utilizados no transporte oficial de passageiros; 
- registrar no mapa de controle, dados referentes a itinerários, posição do odômetro. 
   horários de saída e chegada e outros; 
-  manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado de conservação e 
   condições de funcionamento, comunicando a quem de direito as falhas verificadas; 
- efetuar pequenos reparos de emergência; 
- providenciar o abastecimento dos veículos; 
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- comunicar a ocorrência de fatos e avarias relacionadas com o veículo sob sua 
   responsabilidade; 
- vistoriar o veículo a ser utilizado, verificando o nível de água, combustível, lubrificante e 
   outros; 
- examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser percorrido e a programação 
   estabelecida; 
- dirigir o caminhão, acionando os dispositivos de comandos; 
- dirigir o caminhão basculante e outros, conduzindo-o à central da operação e 
   posteriormente ao local de reparos; 
 - dirigir o ônibus, transportando aluno ou pessoas nos locais pré-estabelecidos; 
- dirigir o caminhão basculante às jazidas de areia, arenoso, brita, etc., para o 
   abastecimento das obras; 
- zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos; 
- executar outras atividades correlatas. 
 
 
 
1.5 Cargo: Operador de Retroescavadeira  
1.5.1 Vencimento Mensal: R$ 1.500,00 
1.5.2 Qualificação exigida: 5ª Série do Ensino Fundamental + CNH D 
1.5.3 Número de vagas: 01 
1.5.4 Jornada de trabalho:  44 horas semanais 
1.5.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.5.6 Atribuições do cargo:  
- acionar o motor e manipular os dispositivos de marcha para posicioná-la segundo 
  às necessidades do trabalho; movimentar a pá escavadeira, acionar seus pedais e 
  alavancas de comando, corte, elevação e abertura, para escavar, carregar, levantar 
  e descarregar o material;  
- efetuar a manutenção da máquina, abastecer, lubrificar e executar pequenos reparos, 
  para assegurar seu bom funcionamento;  
- pegar e carregar grandes quantidades de material solto.  
- usar para suavizar ou aplainar, empurrar a sujeira e material solto.  
- usar a escavadeira para cavar terra, pedras, areia, britas, cascalho e materiais análogos.  
- zelar pela manutenção do equipamento, comunicando falhas e solicitando reparos para 
  assegurar seu perfeito estado.  
- recolher o equipamento após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para 
  permitir a manutenção e o abastecimento do mesmo.  
- verificar as ordens de serviço e tráfego, o itinerário a ser seguido os horários e o 
  número de viagens a ser cumprido.  
- executar outras atividades inerentes a seu cargo e formação e/ou de interesse da 
  Prefeitura, por determinação superior.  
- conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de água da máquina; 
- verificar as condições do material rodante; Drenar água dos reservatórios 
  (ar e combustível);  
- verificar o funcionamento do sistema hidráulico;  
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- verificar o funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios;  
- limpar máquina; Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de graxa nas 
  articulações;  
- estimar tempo de duração do serviço;  
- selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar sinalização de 
  segurança;  
- Interpretar informações do painel da máquina;  
- controlar a aceleração da máquina (rpm); Estacionar máquina em local plano;  
- apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos as informações sobre a utilização da 
  máquina (horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de serviço;  
- analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Abrir valas para drenagem;  
- abrir valas para montagem de colchão drenante;  
- espalhar o material (solo); Remover material em aterro;  
- demonstrar senso de organização; Trabalhar em equipe; Demonstrar responsabilidade;  
- zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar iniciativa; 
- tratar situações de emergência e acidentes; 
- exercer demais atividades correlatas. 
 
 
1.6      Cargo: Operador de Motoniveladora 
1.6.1 Vencimento Mensal: R$ 1.500,00 
1.6.2 Qualificação exigida: 5ª Série Ensino Fundamental + CNH D 
1.6.3 Número de vagas: 01 
1.6.4 Jornada de trabalho: 44 horas semanais 
1.6.5 Regime jurídico: Estatutário 
1.6.6 Atribuições do cargo:  
- conferir níveis de óleos, combustíveis e de água;  
- completar nível de água da máquina;  
- verificar as condições do material rodante;  
- drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar o funcionamento do 
  sistema hidráulico;  
- verificar o funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; Limpar 
  máquina;  
- relatar problemas detectados; Substituir acessórios; Identificar pontos de 
  lubrificação;  
- completar o volume de graxa nas articulações; Analisar serviço;  
- estabelecer seqüência de atividades; Definir etapas de serviço;  
- estimar tempo de duração do serviço; Definir acessórios;  
- selecionar ferramentas manuais; Selecionar instrumentos de medição;  
- selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar sinalização de 
  segurança;  
- acionar máquina; Interpretar informações do painel da máquina;  
- controlar a aceleração da máquina (rpm); Estacionar máquina em local plano;  
- apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo;  
- resfriar máquina; Desligar máquina; Anotar informações sobre a utilização da 
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  máquina (horímetro e odômetro); - Relatar ocorrências de serviço;  
- verificar marcação da topografia;  
- analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Abrir valas para drenagem;  
- abrir valas para montagem de colchão drenante; Espalhar o material (solo);  
- remover material em aterro; Homogeneizar solos para execução de camadas de 
  pavimentação;  
- raspar superfície da base; Demonstrar senso de organização; Trabalhar em equipe;  
- demonstrar responsabilidade; Zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar 
   iniciativa; Tratar situações de emergência e acidentes; 
- exercer demais atividades correlatas. 
 
 
1.7      Cargo: Eletricista 
1.7.1 Vencimento Mensal: R$ 880,00 
1.7.2 Qualificação exigida: 5ª Série Ensino Fundamental 
1.7.3 Número de vagas: 01 
1.7.4 Jornada de trabalho: 44 horas semanais 
1.7.5 Regime jurídico: Estatutário 
1.7.6 Atribuições do cargo:  
- instalar e reparar condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos; 
- fazer a ligação de rede elétrica a fonte fornecedora de energia; 
- testar os circuitos da instalação, rede elétrica, utilizando aparelhos de comparação e 
   verificação, elétricos e eletrônicos para detectar as peças defeituosas;  
- substituir ou reparar fios, lâmpadas e fazer a manutenção em equipamentos elétricos do 
   Município;  
- resolver, descobrir e concertar problemas na instalação elétrica dos prédios públicos;  
- Fazer a Instalação de motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e solda 
  terminais;  
- fazer a limpeza e organização do local de trabalho;  
- executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
   imediato; 
- exercer demais atividades correlatas. 
 
  
1.8      Cargo: Agente Administrativo 
1.8.1 Vencimento Mensal: R$ 1.205,08 
1.8.2 Qualificação exigida: Ensino Fundamental + Informática 
1.8.3 Número de vagas: 01 
1.8.4 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
1.8.5 Regime jurídico: Estatutário 
1.8.6 Atribuições do cargo:  
- elaborar e encaminhar as requisições de compras para o setor competente; 
- auxiliar no desempenho de atividades administrativas em cada setor da Prefeitura;  
- organizar os expedientes administrativos e encaminhá-los aos setores competentes;  
- zelar pela conservação de móveis, máquinas e utensílios; 
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- comunicar à Chefia imediata sobre irregularidades verificadas;  
- informar e repassar aos setores competentes as normas, decisões e determinações 
  superiores atinentes ao desempenho dos serviços municipais; 
- organizar o arquivo morto do Município; 
- redação de documentos oficiais, ofícios, avisos comunicados e etc.  
- exercer demais atividades correlatas. 
 
 
1.9      Cargo: Auxiliar Administrativo III 
1.9.1 Vencimento Mensal: R$ 1.000,00 
1.9.2 Qualificação exigida: Ensino Médio + Informática 
1.9.3 Número de vagas: 02 
1.9.4 Jornada de trabalho: 40horas semanais 
1.9.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.9.6 Atribuições do cargo:  
- elaborar e encaminhar as requisições de compras para o setor competente; 
- auxiliar no desempenho de atividades administrativas em cada setor da Prefeitura;  
- organizar os expedientes administrativos e encaminhá-los aos setores competentes;  
- zelar pela conservação de móveis, máquinas e utensílios; 
- comunicar à Chefia imediata sobre irregularidades verificadas;  
- informar e repassar aos setores competentes as normas, decisões e determinações 
  superiores atinentes ao desempenho dos serviços municipais; 
- organizar o arquivo morto do Município; 
- redação de documentos oficiais, ofícios, avisos comunicados e etc.  
- exercer demais atividades correlatas. 
 
1.10 Cargo: Agente Administrativo II 
1.11.1 Vencimento Mensal: R$ 1.480,00 
1.11.2 Qualificação exigida: Ensino Superior + Informática 
1.11.3 Número de vagas: 01 
1.11.4 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
1.11.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.11.6 Atribuições do cargo: 
- prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo; 
- efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros 
  impressos; 
- otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios 
  postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre outros; 
- emissão de guias para a arrecadação de valores e numerários, dentre outros; 
- monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; 
- instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de 
  dados,observando prazos, normas e procedimentos legais; 
- organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar 
  processos, documentos, relatórios, periódicos e outras publicações; 
- operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas 
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  informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de 
   automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à 
   sua área de atuação; 
- operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras 
  máquinas de acordo com as necessidades do trabalho; 
- realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de 
  materiais, os prazos de validade, as condições de armazenagem.  
- colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, 
  programas, projetos e ações públicas; 
- zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 
- realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia 
  imediata; 
- Exercer demais atividades correlatas. 
 
 
1.11 Cargo: Técnico de Enfermagem 
1.11.1 Vencimento Mensal: R$ 950,00 
1.11.2 Qualificação exigida: Ensino Médio + Registro  
1.11.3 Número de vagas: 02 
1.11.4 Jornada de trabalho: 40 horas semanais 
1.11.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.11.6 Atribuições do cargo: 
- prestar assistência de enfermagem à comunidade universitária, visando à 
  promoção, proteção e recuperação da saúde; 
- fazer previsão de equipamento e material para prestar assistência de enfermagem, 
  segundo as normas estabelecidas; 
- participar de atividades de capacitação e educação em saúde para grupos da 
  comunidade universitária; 
- executar outros procedimentos de enfermagem de acordo com as normas técnicas;  
- fazer notificações de doenças transmissíveis; 
- participar das atividades de vigilância epidemiológica; 
- desenvolver atividades pré e pós a realização de consultas médicas e de 
  enfermagem; 
- participar das ações de saúde desenvolvidas pela comunidade universitária; 
- participar da prestação de assistência à comunidade em situações de calamidade e 
  emergência; 
- fazer registros das atividades realizadas; 
- manter a organização e atualização dos arquivos e fichários; 
- executar a manutenção e conservação do material existente; 
- executar demais atividades correlatas.  
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1.12 Cargo: Professor I 
1.12.1 Vencimento Mensal: R$ 880,00 
1.12.2 Qualificação exigida: Normal Superior ou Pedagogia 
1.12.3 Número de vagas: 03 
1.12.4 Jornada de trabalho: 25 horas semanais 
1.12.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.12.6 Atribuições do cargo: 
- elaborar e executar integralmente os programas, planos e atividades na área de sua 
  competência; 
- cumprir e fazer cumprir os horários e calendários escolares; 
- ocupar-se com zelo, durante o horário de trabalho, no desempenho das atribuições do seu 
  cargo; 
- manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula e fora dela; 
- comparecer às atividades programadas e às reuniões para as quais for convocado; 
- zelar pelo bom andamento da Unidade de Ensino; 
- avaliar o processo de ensino aprendizagem, empenhando-se para seu constante 
  aprimoramento; 
- qualificar-se permanentemente com vistas a melhoria de seu desempenho como 
  educador; 
- respeitar os alunos, colegas, autoridades do ensino e servidores administrativos, de forma 
  compatível com a missão de educador; 
- atender às necessidades de Planejamento do Departamento Municipal de Educação nos 
  períodos de férias escolares, exceto quando nos 30 (trinta) dias de férias regulamentares; 
- executar outras tarefas correlatas.  
 
1.13 Cargo: Supervisora Pedagógica 
1.13.1 Vencimento Mensal: R$ 950 
1.13.2 Qualificação exigida: Superior + Especialização em Supervisão 
1.13.3 Número de vagas: 01 
1.13.4 Jornada de trabalho: 30 horas semanais 
1.13.5 Regime Jurídico: Estatutário 
1.13.6 Atribuições do cargo:  
 - planejar, replanejar e acompanhar, junto à Equipe Pedagógica e demais profissionais da 
   comunidade escolar, a execução do Projeto Político Pedagógico, promovendo a função 
   social da escola, através do redimensionamento do processo ensino-aprendizagem, 
   dando ao aluno a possibilidade de elaborar e apropriar-se do conhecimento sistematizado;  
 - refletir e encaminhar as discussões, atividades, programas, junto à comunidade 
   escolar (professores, alunos, pais, diretor, funcionários), do processo de articulação das 
   ações curriculares, mediando e intervindo para que o aluno em sua realidade seja foco 
   permanente de reflexão da práxis educativa; 
 - participar da coordenação da ação do coletivo da Unidade Educativa, redimensionando 
   qualificadamente a relação entre alunos, professores, direção, equipe pedagógica, 
   família, funcionários, serviços especializados, programas especiais, projetos, estágios de 
   diferentes áreas, dentre outros; 
– coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, 
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   dos Planos de Estudo e dos Regimentos Escolares; 
– investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração 
   com outros profissionais da Educação e integrantes da Comunidade; 
– supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente; 
– velar o cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino; 
– assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos 
   com menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da Comunidade 
   Escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; 
– promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito 
   de investigação e a criatividade dos profissionais da educação; 
– emitir parecer concernente à Supervisão Educacional; 
– acompanhar estágios no campo de Supervisão Educacional; 
– planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional; 
– propiciar condições para a formação permanente dos educadores em serviço; 
– promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a 
   comunidade, criando processos de integração com a escola 
– assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas e privadas nos aspectos 
   concernentes à ação pedagógica; 
- exercer demais atividades correlatas. 
 
1.14 Cargo: Nutricionista 
1.14.1  Remuneração: R$ 1.244,00 
1.14.2  Qualificação exigida: Superior Nutricionista + Registro 
1.14.3  Número de vagas: 01 
1.14.4  Jornada de trabalho: 20 horas semanais 
1.14.5  Regime jurídico: Estatutário 
1.14.6 Atribuições do cargo:  
- proceder à avaliação técnica da dieta comum das coletividades e sugerir medidas para sua 
   melhoria;  
- planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição em saúde pública, 
- divulgar através de programas próprios noções de higiene da alimentação.  
- orientar o poder público para melhor aquisição de alimentos qualitativos e quantitativos 
   e controle sanitário dos gêneros adquiridos pela comunidade 
- participar da elaboração de programas e projetos específicos de nutrição e de assistência 
  alimentar a grupos vulneráveis da população;  
- sugerir a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, 
   visando à proteção materno-infantil e elaborar cardápios normais e dieterápicos;  
- adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação de 
   alimentos;  
- orientar serviços de cozinha, copa e refeitórios na correta preparação e apresentação de 
   cardápios;  
- emitir pareceres sobre assuntos de sua competência;  
- prestar atendimento individual e em grupo;  
- controlar a estocagem, conservação, preparação e distribuição dos alimentos, a fim 
   de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes 
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   alimentares e executar tarefas afins; 
- exercer demais atividades correlatas.  
 
 
1.15  Cargo: Fisioterapeuta 
1.15.1  Remuneração: R$ 1.205,08 
1.15.2  Qualificação exigida: Superior em Fisioterapia + Registro 
1.15.3  Número de vagas: 01  
1.15.4  Jornada de trabalho: 16 horas semanais 
1.15.5  Regime jurídico: Estatutário 
1.15.6 Atribuições do cargo:  
- avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
  musculares e funcionais;  
- fazer pesquisas de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades para 
  identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;  
- planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, sequelas de Acidentes 
  Vascular Cerebral e outros;  
- ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pósparto, fazendo 
  demonstrações e orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto;  
- prestar atendimento às pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos com as 
  mesmas, visando a movimentação ativa e independente com o uso das próteses;  
- fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas 
  psíquicos, treinando-os sistematicamente para promover a descarga ou liberação da 
  agressividade e estimular a sociabilidade;  
- manipular aparelhos de utilidade fisioterápica;  
- controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e 
  tratamentos utilizados, para elaborar boletins estatísticos;  
- supervisionar e avaliar atividades dos auxiliares, orientando-os na execução das 
  tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de 
  aparelhos mais simples;  
- assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia preparando informes, 
  documentos e pareceres e executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas 
  pelo superior imediato; 
- exercer demais atividades correlatas. 
 
 
 
2 DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1 Ser brasileiro nato; 
2.2 Tomar conhecimento do Edital, seus anexos e certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para ocupar o cargo; 
2.3 Ter, na data da posse, 18 anos completos; 
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2.4 Não será admitido, sob qualquer pretexto, pedido de inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea, assim como inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico ou outro 
meio que não seja os estabelecidos neste Edital; 

 
 
3 DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 Local: Pre-Escolar Amélia Alves Palmeira – Rua Juca Pereira, 35 – CEP 37.360-000 – 
Centro – Arantina/MG.  

 
3.2 Período: 28/03/2016 a 28/04/2016 
 
3.3 Horário: 12:00 às 17:00 horas (de segunda a sexta). 
                    
3.4 Documentação exigida: o candidato deverá apresentar no ato da inscrição, 

pessoalmente ou através de procuração, os seguintes documentos: 
a) Requerimento de inscrição corretamente preenchido em modelo fornecido no local da 

inscrição, no qual o candidato declara atender às condições exigidas para a inscrição 
e submeter-se às normas expressas neste Edital. 

b) Original e fotocópia ou fotocópia autenticada da Carteira de Identidade ou documento 
equivalente de valor legal (com fotografia), em papel A4. 

c) Original e fotocópia ou fotocópia autenticada do CPF em papel A4; 
d) Pagamento da taxa de inscrição. 
e) Na hipótese de inscrição por procuração, deverá ser apresentado os documentos 

pessoais do candidato e do procurador. O documento de Procuração não poderá ser 
escrito à mão, somente será aceito datilografado/digitado e em papel A4. 

 
3.5 Valor da taxa de inscrição: Conforme consta da Tabela do Anexo II, que integra este 

Edital, será recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA – Banco 
do Brasil S. A. - Agência n° 1653-5  - Conta Corrente n°  9444-7.                  . 

 
3.5.1 O Original do comprovante de depósito deverá ser entregue no ato da inscrição e 

ficará retido. O responsável pela inscrição do candidato dará quitação no 
Comprovante de Inscrição. 
 

3.5.2 Na hipótese da inviabilidade do certame ou pagamento de inscrição em duplicidade,  
a taxa de inscrição será devolvida ao candidato mediante requerimento. A devolução 
ocorrera no prazo de 10 dias uteis após o protocolo do requerimento encaminhado a 
Prefeitura Municipal de Arantina. 
 

3.6  Pedidos de isenção do valor de inscrição: 
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3.6.1 O candidato poderá solicitar isenção do valor de inscrição, desde que atenda aos 
requisitos previstos no Decreto Nº 6.593, de 02/10/2008, publicado no Diário Oficial da 
União, em 03/10/2008, Seção 1, Pag. 3, quais sejam:  
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
Cadastro Único;  
II - for membro de família de baixa renda (aquela com renda familiar mensal de até 1 (um 
salário mínimo); 
 
3.6.1.1 Será disponibilizado nos endereços eletrônicos www.framinas.org e 
www.arantina.mg.gov.br., formulário próprio - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA (Anexo III). 
 
3.6.1.1.1 As informações prestadas no formulário serão de inteira responsabilidade do 
candidato, respondendo este por qualquer falsidade. 
 
3.6.1.2 È imprescindível à indicação no requerimento, pelo candidato, do Número de 
Identificação Social – NIS – atribuído pelo Cadastro Único. 
 
3.6.1.3 A solicitação de isenção deverá ser protocolada nos locais das inscrições, no período 
de 28/03/2016 a 30/03/2016, no endereço citado no subitem 3.1, Rua Juca Pereira, 35 – 
Centro – Arantina/MG. 
 
3.6.1.3.1 Solicitações encaminhadas fora do prazo referido no subitem 3.3.1.3, não serão 
consideradas, bem como complementação da documentação, revisão e/ou recurso. 
 
3.6.1.3.2 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento do valor de inscrição via 
postal, via fax ou via correio eletrônico. 
 
3.6.1.4 Será consultado o órgão gestor do Cadastro Único para verificar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato da situação disposta no item 3.6.1. 
 
3.6.1.5 A divulgação do resultado das solicitações de isenção será no dia 01/04/2016, no 
endereço eletrônico da FRAMINAS e da Prefeitura Municipal de Arantina/MG - 
www.framinas.org e www.arantina.mg.gov.br. 
 
3.6.1.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato informar-se sobre o resultado da 
isenção. 
 
3.6.1.7 O candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida deverá processar sua 
inscrição no Concurso Público no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data da divulgação 
do deferimento da isenção. 
 
3.6.1.8 O candidato que tiver a sua solicitação de isenção indeferida deverá realizar a sua 
inscrição e efetuar o pagamento do valor da inscrição de acordo com o Anexo I deste Edital. 
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3.6.1.9 O candidato que tiver a sua solicitação de isenção indeferida e que não realizar a sua 
inscrição, bem como não efetuar o pagamento do valor da inscrição na forma e nos prazos 
estabelecidos, nos subitens 3.1 e 3.2. deste Edital, estará automaticamente excluído do 
Concurso Público. 
 
3.7 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem 
como a apresentação de documentos falsos ou inexatos, poderá determinar o cancelamento 
da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes. Além da comunicação às 
autoridades competentes. 
 
3.8 Outras informações: 
a) O preenchimento do requerimento de inscrição é de responsabilidade única do candidato 
ou de seu procurador legal. A inscrição implicará a aceitação das condições previstas neste 
edital e o candidato/procurador não poderá alegar o seu desconhecimento; 
b) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 
 
3.9 Às pessoas portadoras necessidades especiais, que se enquadram nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, ficam asseguradas o 
direito de se inscreverem neste Concurso Público (dez por cento) das vagas, observado o 
número mínimo de 10 (dez) vagas existentes para cada cargo. 
 
3.9.1 O Resultado Final, será publicado em duas listagens distintas, uma contendo a 
Classificação Geral e outra contendo a classificação dos candidatos portadores de 
deficiência.    
 
3.9.2 O primeiro candidato portador de deficiência classificado no Concurso Público será 
convocado para ocupar a 10ª (décima) vaga disponível, enquanto os demais candidatos 
portadores de deficiência classificados, serão convocados para ocupar a 20ª, 30ª, 40ª  vagas 
e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, relativamente à criação de 
novas vagas (cadastro de reserva), durante o prazo de validade do Concurso Público.  
 
3.9.3 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência está obrigado a declarar, no 
próprio requerimento de inscrição, a deficiência de que é portador e se necessita de 
condições especiais para se submeter às provas previstas neste processo. 
 
 
4 DAS PROVAS 
 
4.1 Cargos: Professor I, Supervisor Pedagógico, Nutricionista e Fisioterapeuta. 
 
O Concurso Público constará de prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos, 
Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais, Com duração de 03 (três) horas. 
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4.1.1 A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, de caráter eliminatória, será valorizada 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Essa prova conterá 50 (cinquenta) questões objetivas e será 
dividida em três partes: 
1ª parte: 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos  
2ª parte: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa 
3ª parte: 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais 
 
4.1.1.1 Cada questão valerá 2,0 (dois) pontos, sendo que a última questão poderá ter a 
pontuação fracionada e cada alternativa valerá 0,5 (cinco décimos). 
 
4.1.1.2 Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos do total da prova de múltipla escolha. 
 
4.1.1.3 Conteúdos Programáticos e Bibliografias sugeridas para as provas constam do 
Anexo I que integra este Edital. 
  
4.2 Cargos: Agente Administrativo e Auxiliar Administrativo III.  
 
O Concurso Público constará de prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos, 
Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. Com duração de 03 (três) horas. 
 
4.2.1 A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, de caráter eliminatória, será valorizada 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Essa prova conterá 50 (cinquenta) questões objetivas e será 
dividida em três partes: 
1ª parte: 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos, sendo (15 (quinze) 
questões de Informática e 10 (dez) questões de matemática); 
2ª parte: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa; 
3ª parte: 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais. 
 
4.2.1.1 Cada questão valerá 2,0 (dois) pontos, sendo que a última questão da 3ª parte da 
prova de Conhecimentos Gerais e poderá ter a pontuação fracionada e cada alternativa 
valerá 0,5 (cinco décimos). 
 
4.2.1.2 Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos no total da prova de múltipla escolha. 
 
4.2.1.3 Conteúdos Programáticos e Bibliografias sugeridas para as provas constam do 
Anexo I que integra este Edital. 
 
4.3 Cargo: Técnico de Enfermagem,  
 
O Concurso Público constará de prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos, 
Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais, Com duração de 03 (três) horas. 
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4.3.1 A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, de caráter eliminatória, será valorizada 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Essa prova conterá 50 (cinquenta) questões objetivas e será 
dividida em três partes: 
1ª parte: 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos 
2ª parte: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa 
3ª parte: 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 
 
4.3.1.1 Cada questão valerá 2,0 (dois) pontos, sendo que a última questão da 3ª parte da 
prova de Conhecimentos Gerais e poderá ter a pontuação fracionada e cada alternativa 
valerá 0,5 (cinco décimos). 
 
4.3.1.2 Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos do total da prova de múltipla escolha. 
 
4.3.1.3 Conteúdos Programáticos e Bibliografias sugeridas para as provas constam do 
Anexo I que integra este Edital. 
 
4.4 Cargos: Motorista. 
 
O Concurso Público constará de Prova Prática e de múltipla escolha de Conhecimentos 
Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais, Com duração de 03 (três) horas. 
 
4.4.1 A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA será valorizada de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos. Essa prova conterá 25 (vinte e cinco) questões objetivas e será dividida em três 
partes: 
1ª parte: 10 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos; 
2ª parte: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa; 
3ª parte: 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais. 
 
4.4.1.1 Cada questão valerá 4,0 (quatro) pontos, sendo que a última questão da 3ª parte da 
prova de Conhecimentos Gerais e poderá ter a pontuação fracionada e cada alternativa 
valerá 1,0 (um ponto). 
 
4.4.2 A Prova Prática será valorizada de 0 (zero) a 100 (cem) e observará domínio, 
habilidade, prudência, experiência na condução de veículo compatível com a habilitação do 
candidato. 
 
4.4.2.2 O somatório dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha adicionado ao 
somatório da Prova Prática, será dividido por dois para a obtenção da pontuação final 
(Classificação Final). 
 
 
4.4.2.3 Conteúdos Programáticos e Bibliografias sugeridas para as provas constam do 
Anexo I que integra este Edital. 
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4.5 Cargos:  Atendente  de  Creche,  Eletricista,  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  e  Ajudante 
Serviços Gerais.. 
 
4.5.1 A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, de caráter eliminatória, será valorizada 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Essa prova conterá 25 (vinte e cinco) questões objetivas e 
será dividida em três partes: 
1ª parte: 10 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos; 
2ª parte: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa; 
3ª parte: 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais. 
 
4.5.1.1 Cada questão valerá 4,0 (quatro) pontos, sendo que a última questão da 3ª parte da 
prova de Conhecimentos Gerais e poderá ter a pontuação fracionada e cada alternativa 
valerá 1,0 (um ponto). 
 
4.5.1.2 Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos no total da prova de múltipla escolha. 
 
4.5.1.3 Conteúdos Programáticos e Bibliografias sugeridas para as provas constam do 
Anexo I que integra este Edital. 
 
4.6 Cargos: Agente Administrativo II.  
 
O Concurso Público constará de prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos, 
Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. Cuja duração será de 03 (três) horas. 
 
4.6.1 A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, de caráter eliminatória, será valorizada 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Essa prova conterá 50 (cinquenta) questões objetivas e será 
dividida em três partes: 
1ª parte: 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos sendo, (15 (quinze) 
questões de Informática e 10 (dez) questões de matemática); 
2ª parte: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa; 
3ª parte: 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais. 
 
4.6.1.1 Cada questão valerá 2,0 (dois) pontos, sendo que a última questão da 3ª parte da 
prova de Conhecimentos Gerais e poderá ter a pontuação fracionada e cada alternativa 
valerá 0,5 (cinco décimos). 
 
4.6.1.2 Será classificado o candidato que obtiver, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos do total da prova de múltipla escolha. 
 
4.6.1.3 Conteúdos Programáticos e Bibliografias sugeridas para as provas constam do 
Anexo I que integra este Edital. 
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4.7 Cargos: Operador de Retroescavadeira e Operador de Motoniveladora 
 
O Concurso Público constará de prova Prática e de múltipla escolha de Conhecimentos 
Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. Cuja duração será de 03 (três) 
horas. 
 
4.7.1 A PROVA ESCRITA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, será valorizada de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos. Essa prova conterá 25 (vinte e cinco) questões objetivas e será dividida em 
três partes: 
1ª parte: 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
2ª parte: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa; 
3ª parte: 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais. 
 
 
4.7.1.1 Cada questão valerá 4,0 (quatro) pontos, sendo que a última questão da 3ª parte da 
prova de Conhecimentos Gerais, poderá ter a pontuação fracionada e cada alternativa 
valerá 1,0 (um). 
 
4.7.2 A Prova Prática será valorizada de 0 (zero) a 100 (cem) e observará domínio, 
habilidade, prudência, experiência na condução do equipamento. 
 
 
4.7.2.1 O somatório dos pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha adicionado ao 
somatório da Prova Prática, será dividido por dois para a obtenção da pontuação final 
(Classificação Final). 
 
5 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
5.1 As provas de múltipla escolha para todos os cargos serão realizadas no dia 29/05/2016 

(domingo), às 8:30 horas. O local de realização das provas serão divulgados através de 
Ato do Presidente da Comissão de Concurso e será publicado em até 10 (dez) dias úteis 
após o encerramento das inscrições nos sites – www.framinas.org e 
www.arantina.mg.gov.br. 

 
5.1.1 Para os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Motoniveladora e Operador 
de Retroescavadeira as Provas Práticas serão realizadas no dia 28/05/2016, as 8:30 horas 
em local a ser divulgado através de Ato da Presidente da Comissão de Concurso com, no 
mínimo, 10 (dez) dias de antecedência de sua realização.  
 

  
5.2 O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as Provas só será permitido no 
horário estabelecido, mediante a apresentação do comprovante de inscrição, juntamente 
com o documento de identidade de valor legal; 
 
5.3 Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas; 
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5.4 Em hipótese alguma serão realizadas provas fora dos locais determinados; 
 
5.5 Será excluído do Concurso o candidato que faltar a quaisquer das provas, ou, que 
durante a sua realização, for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com 
pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou, 
ainda, que venha tumultuar a realização das provas. 
 
5.6 O candidato deverá comparecer ao local da realização das provas com 30 (trinta) 
minutos de antecedência, levando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e 
borracha. 
 
5.7 Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a lista de presença ou não 
devolver a Folha de Gabarito e o Caderno de Provas. 
 
5.8 Não será permitido o uso de calculadora eletrônica ou qualquer instrumento de cálculo. 
 
5.9 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
 
5.10 Não será permitido a entrada de candidatos após o início da prova. 
 
5.12 Não será permitido o uso de corretivo. Marcando mais de uma alternativa a questão 
será anulada. 
 
5.13 Por motivo de força maior a data, horário e local de realização de provas poderão sofrer 
alterações. Nesta hipótese, será divulgado, através de Comunicado, expedido pelo 
Presidente da Comissão do Concurso Público, no site da Prefeitura Municipal de Arantina – 
www.arantina.mg.gov.br  no site da Fundação - www.framinas.org será divulgado ainda na 
Sede da Prefeitura, Emissora de Rádio, com  até 10 (dez) dias de antecedência. 
 
 
6   DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO  E DESEMPATE 
 
6.3 A classificação do candidato será feita pela somatória dos pontos obtidos na prova de 
conhecimento (Prova de Conhecimentos Específicos, Prova de Língua Portuguesa e Prova 
de Conhecimentos Gerais). 
 
6.3.1 Para os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Retroescavadeira e 
Operador de Motoniveladora será melhor classificado o candidato que obtiver a melhor nota 
na Prova Prática. Havendo empate na Prova Prática, será utilizado o critério de desempate 
constante da Letra “a” do  item 6.4 - Entre os candidatos com mais de 60 anos – ao de idade 
mais avançada (Parágrafo Único do Art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003); 
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6.4 Apurado o total dos pontos, na hipótese de empate será dado preferência para efeito de 
classificação, sucessivamente, ao candidato que: 
a) Entre os candidatos com mais de 60 anos – ao de idade mais avançada (Parágrafo Único 
do Art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003); 
b) Entre os candidatos com menos de 60 (sessenta) anos, o que tiver obtido o maior número 
de pontos na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Entre os candidatos com menos de 60 (sessenta) anos, o que tiver obtido o maior número 
de pontos na prova de Língua Portuguesa; 
d) Entre os candidatos com menos de 60 (sessenta) anos, o que tiver obtido o maior número 
de pontos na prova de Conhecimentos Gerais; 
e) For o mais idoso. 
 
7   DOS RECURSOS 
 
7.1 Somente caberá recursos em relação ao resultado da prova de múltipla escolha, erros 
ou omissões na atribuição de notas ou na classificação. 
 
7.2 Os recursos deverão ser apresentados até 03 (três) dias úteis após a publicação dos 
gabaritos e/ou resultados. 
 
7.3 Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos 
próprios ou não fundamentados e dentro do prazo mencionado no item acima. 
 
7.4 As autoridades competentes para conhecer e julgar os recursos são os membros da 
Comissão de Concurso, nomeados através da Portaria nº 027/2015, assinada pela Senhor 
Prefeito Municipal de Arantina em 23/12/2015. 
 
7.5 Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Arantina. 
 
8 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 O Edital será publicado site da www.framinas.org e www.arantina.mg.gov.br e ainda no 
mural da Prefeitura Municipal de Arantina (§ I do Art. 43 da Lei Orgânica do Município de 
Arantina) e mural dos demais órgãos públicos do Município. O Extrato do Edital será 
publicado no “Minas Gerais” e no Jornal Correio do Papagaio. O Gabarito Oficial, Resultado 
Final e demais publicações serão publicados no Jornal Correio do Papagaio nos sites 
www.framinas.org., www.arantina.mg.gov.br e no mural da Prefeitura Municipal de ArantinaI. 
  
8.2  A comissão designada pela Portaria n° 027/2015, de 23 de dezembro de 2015, será a 
Coordenadora e Supervisora deste Concurso Público e terá a responsabilidade de 
acompanhar a sua realização e julgar casos omissos ou duvidosos. 
 
8.3 O prazo de validade deste Concurso Público é de 02 (dois) ano a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 
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8.4 A classificação neste Concurso Público não cria direito à nomeação, mas esta, quando 
ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos. 
 
8.4.1 O numero de vagas disponibilizadas neste edital serão preenchidas dentro do prazo de 
validade do concurso. 
 
8.5 Todos os candidatos nomeados serão submetidos, para efeito de exercício, a exame 
médico oficial realizado por equipe médica credenciada pela Prefeitura Municipal de 
Arantina, que terá decisão terminativa sobre as condições física e mental necessárias ao 
desempenho do cargo, e emitirá o respectivo Laudo Médico. 
 
8.6 O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Arantina, durante o 
prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventual 
nomeação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura 
Municipal de Arantina, informá-lo sobre a nomeação através de telegrama, por falta da 
citada atualização referente ao Concurso Público, não será nomeado candidato (a) ex-
servidor (a) da Prefeitura Municipal de Arantina que tenha sido demitido (a) por justa causa. 
 
8.8 Toda informação referente à realização deste Concurso Público será fornecida pela 
Comissão Organizadora instalada na Prefeitura Municipal de Arantina. 
 
8.9 A Prefeitura Municipal de Arantina não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos ou 
apostilas referentes a este Concurso Público. 
 
8.10 O candidato aprovado, quando nomeado, deverá apresentar, obrigatoriamente, os 
seguintes documentos para efeito de posse: 
a) Estar em gozo dos direitos políticos e civis;  
b) CPF 
c) Atestado de Bons Antecedentes 
d) Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição; 
e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
f) Carteira de Identidade; 
g) Cartão de cadastramento do PIS/PASEP; 
h) Laudo Médico favorável, fornecido por médico credenciado da Prefeitura Municipal de 
           Arantina; 
i) Fotocópia autenticada do diploma compatível com o cargo; 
j) 02 fotografias 3x4 recente; 
k) Número de Conta Corrente junto ao Banco                 ; 
l) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 
m) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
n) Possuir os requisitos para assumir o cargo público, conforme disposto neste 
           Edital e seus anexos. 
 
8.11 No prazo de até 60 (sessenta) dias após a homologação do Concurso Público, os 
documentos provenientes deste certame serão impressos, encadernados e arquivados pela 
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Prefeitura Municipal de Arantina. O arquivamento ficará a disposição dos órgãos 
fiscalizadores por 30 (trinta) anos.  
 
 
Arantina/MG, 25 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
      Francisco Carlos Ferreira Alves                        Hélia Lúcia Mesquita        
           PREFEITO MUNICIPAL                        PRESIDENTE DA COMISSÃO 
                                                                             PORTARIA  Nº 027/2015 
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ANEXO I – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 
A prova constará de questões que visam avaliar o conhecimento dos candidatos, sua 
capacidade de análise, visão crítica, interpretação, familiaridade e domínio da Língua 
Portuguesa. Programa: 

1. textos; 
1.1 Vocabulário 
1.2 Interpretação 
2. Conhecimentos gramaticais; 
2.1 Divisão silábica 
2.2 Acentuação gráfica 
2.3 Classes gramaticais 
2.4 Frase, oração e período 
2.5 Termos essenciais da oração 
2.6 Termos integrantes da oração 
2.7 Termos acessórios da oração 
2.8 Concordância verbal e nominal 
2.9 Regência 
2.10 Crase 
2.11 Pontuação 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 
A prova constará de questões que visam avaliar o conhecimento dos candidatos, sua 
capacidade de análise, visão crítica, interpretação, familiaridade e domínio da Língua 
Portuguesa. Programa: 

1 Textos 
1.1 Vocabulário 
1.2  Interpretação 
2. Conhecimentos gramaticais 
2.1 Divisão silábica 
2.2 Acentuação gráfica 
2.3 Ortografia 
2.4 Classes gramaticais 
2.5 Termos essenciais da oração 
2.6 Termos integrantes da oração 
2.7 Concordância verbal e nominal 
2.8 Crase 
2.9 Pontuação 
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LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
A prova constará de questões que visam avaliar o conhecimento dos candidatos, sua 
capacidade de análise, visão crítica, interpretação, familiaridade e domínio da Língua 
Portuguesa. Programa: 

2 Textos 
2.1 Vocabulário 
2.2  Interpretação 
3. Conhecimentos gramaticais 
3.1 Divisão silábica 
3.2 Acentuação gráfica 
3.3 Ortografia 
3.4 Classes gramaticais 
3.5 Termos essenciais da oração 
3.6 Concordância verbal e nominal 
3.7 Crase 
3.8 Pontuação 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS SUGERIDAS (Todos os Níveis) 
 
˃ Celso Cunha, Luís F. Lindley Cintra. 
   Nova gramática do Português Contemporâneo - 5.ed. - Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. 
 
˃ Cipro Neto, Pasquale 
   Gramática da Língua Portuguesa / Pasquale Cipro Neto, Ulisses Infante. São 
   Paulo: Scipione, 2008. 
 
˃ Cegalla, Domingos Paschoal 
   Novíssima gramática da língua portuguesa / Domingos Paschoal Cegalla. - 
   48.ed.rev. - São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 
 
˃ Lima, C. H.R. 
   Gramática Normativa da língua portuguesa. 50. ed. - São Paulo: José Olympio, 2012. 
  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (Todos os níveis) 
As provas de conhecimentos gerais constarão de questões de múltipla escolha. Serão 
aplicadas a todos os candidatos, com o objetivo de avaliar o nível de informação dos 
mesmos. Versarão sobre temas polêmicos e atuais que foram assunto dos principais jornais 
e revistas de circulação nacional. Constarão questões extraídas da Constituição Federal e 
Emendas e Lei Orgânica do Município de Arantina. 
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ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AJUDANDE DE 
SERVIÇOS GERAIS - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

1. Materiais recicláveis; 
 

2. Noções sobre meio ambiente; 
 

3. Forma de transmissão da dengue; 
 

4. Acomodações e separação do lixo; 
 
5. Limpeza do local da obras, pátios e unidades municipais (critérios de acomodação de 

resíduos, entulhos, etc); 
 

6. Outros conhecimentos inerentes a limpeza e higiene da unidade de trabalho; 
 
7. Sinalizações de segurança; 
 
8. Conhecimentos sobre Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
 
9. Conhecimentos sobre Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC; 

 
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS - 
REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
˃ www.compam.com.br 
 
˃ MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 
   Normas Regulamentadoras – 11 e 21 
 
 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ELETRICISTA 
 

1. Conhecimentos das atividades de instalações elétricas residenciais e comerciais; 
2. Conhecimentos das Normas Regulamentadoras; 
3. Conhecimentos sobre Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
4. Conhecimentos sobre Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC; 
5. Noções básicas de combate a incêndios – Prevenções e extinção; 
6. Noções de prevenções sobre acidentes de origem elétrica; 
7. Sinalizações de segurança; 
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8. Noções de primeiros socorros; 
9. Casos práticos inerentes às funções do eletricista. 

 
ELETRICISTA - REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
˃ Botelho, Manoel Henrique Campos. Figueiredo, Marcio Antônio 
   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS BÁSICAS – Para Profissionais da 
   Construção Civil – São Paulo. 2012.Ed.Blucher 
 
˃ Manual e Catálogo do Eletricista 
   www.schneider.com.br 
   Schneider – Prime – 2009 - SP 
 
˃ Instalações Elétricas Residenciais 
   www.prysmian.com.br 
   Prysmian – Cables & Systems -  2006 - SP 
 
 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE MOTORISTA 
 

1. Direção defensiva; 
2. Procedimentos administrativos para a submissão do condutor a novos exames para 

voltar a dirigir, quando condenado por crime de trânsito ou envolvido em acidente 
grave; 

3. O exercício da profissão de motorista; 
4. Penalidades aplicadas; 
5. Vagas de estacionamento veículos destinadas a idosos; 
6. Vagas de estacionamentos de veículos destinadas exclusivamente às pessoas 

portadoras de deficiências; 
7. Conduta do Motorista; 
8. Demais normas e procedimentos para condução de veículos; 

 
MOTORISTA - REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
˃ CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – anexos, alterações e legislação complementar. – 
   CTB Capítulo III – Das Normas Gerais de Circulação e Conduta -CTB Capitulo XV – Das 
    infrações de Trânsito; 
˃ LEI FEDERAL nº 12.760, de 20 /12/12 - Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
   que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 
˃ LEI FEDERAL nº 12.619 de 30/04/2012 – Acrescenta o Capítulo III A ao CTB.  
˃ LEI FEDERAL nº 13.103 de 02/03/2015 – Dispõe sobre o exercício da profissão de 
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   motorista.  
˃ LEI FEDERAL nº 12.971 de 09/05/2014 – Altera aumentando penalidades. 
˃ Resoluções  do CONTRAM - nº 300/2008 – Estabelece procedimento administrativo para a 
   submissão do condutor a novos exames para voltar a dirigir, quando condenado por crime 
   de trânsito ou envolvido em acidente grave. - nº 302/2009 – Define e regulamenta as áreas 
   de segurança e de estacionamentos. - nº 303/2009 – Dispõe sobre vagas de 
   estacionamento de veículos destinados aos idosos. - nº 304/2009 – Dispõe sobre vagas de 
   estacionamentos de veículos destinados exclusivamente às pessoas portadoras de 
   deficiências. 
 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
 

1. Operação da máquina retroescavadeira, nivelando terrenos, preparando estradas, 
pátios ou a fundação de edifícios; 

2. Conhecimentos sobre a checagem minuciosa de todos os procedimentos necessários 
à ignição e funcionamento da máquina (partida e operação); 

3. Conhecimentos sobre operação segurança e manutenção da máquina 
retroescavadeira; 

4. Outras atividades inerentes a função de operador de retroescavadeira. 

 
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
˃ CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – anexos, alterações e legislação complementar. – 
   CTB Capítulo III – Das Normas Gerais de Circulação e Conduta -CTB Capitulo XV – Das 
    infrações de Trânsito; 
˃ LEI FEDERAL nº 12.760, de 20 /12/12 - Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
   que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 
˃ LEI FEDERAL nº 12.619 de 30/04/2012 – Acrescenta o Capítulo III A ao CTB.  
˃ LEI FEDERAL nº 13.103 de 02/03/2015 – Dispõe sobre o exercício da profissão de 
   motorista.  
˃ LEI FEDERAL nº 12.971 de 09/05/2014 – Altera aumentando penalidades. 
 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
 

1. Operação da máquina motoniveladora, nivelando terrenos, preparando estradas, 
pátios ou a fundação de edifícios; 

3. Conhecimentos sobre a checagem minuciosa de todos os procedimentos necessários 
à ignição e funcionamento da máquina (partida e operação); 

4. Conhecimentos sobre operação segurança e manutenção da máquina 
motoniveladora; 
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5. Outras atividades inerentes a função de operador de motoniveladora. 
 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA - REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
˃ CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – anexos, alterações e legislação complementar. – 
   CTB Capítulo III – Das Normas Gerais de Circulação e Conduta -CTB Capitulo XV – Das 
    infrações de Trânsito; 
˃ LEI FEDERAL nº 12.760, de 20 /12/12 - Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
   que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 
˃ LEI FEDERAL nº 12.619 de 30/04/2012 – Acrescenta o Capítulo III A ao CTB.  
˃ LEI FEDERAL nº 13.103 de 02/03/2015 – Dispõe sobre o exercício da profissão de 
   motorista.  
˃ LEI FEDERAL nº 12.971 de 09/05/2014 – Altera aumentando penalidades. 
 
 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ATENDENTE DE CRECHE 
 

1. Relações interpessoais; 
 

2. Relações humanas; 
 

3. Direitos, vantagens, responsabilidades e deveres dos servidores públicos municipais; 
 
4. Estatuto do Idoso - Lei Federal Nº 10.741, de 01/10/03; 

 
5. Estatuto da criança e do adolescente - Lei Federal Nº 8.069, de 13/07/90 

 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM.  
 
1. Conhecimentos da legislação, normas e funcionamento do SUS; 
2. Conhecimentos técnicos e práticos no exercício do cargo; 
3. Vacinação: aplicação e cadeia de frio. (orientação e controle); 
4. Ética: deontologia e ética profissional;  
5. A regularização do exercício profissional;  
6. Relações humanas com o cliente e a equipe multidisciplinar; 
7. Cuidados da enfermagem à saúde do cliente adulto, do idoso, da mulher, da 
          criança e do adolescente; 
8. Cuidados da enfermagem no preparo dos clientes para consultas e/ou exames 
          complementares; 
9. Curativos; 
10. Diluição e preparo de medicamentos; 
11. Desinfecção e esterilização de materiais. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS SUGERIDAS 
˃ Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90; 
˃ www.saúde.gov.br 
˃ COREN, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conselho Federal de 
   Enfermagem, 1993. 
˃ BRASIL. Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS, 2003. Disponível em: 
   http://portal. saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area, 1342. Rio de Janeiro/2011. 
˃ PROFAE, Profissionalização de Auxiliares de Enfermagem:cadernos do aluno, 
   Fundamentos de Enfermagem. - ed. Brasília, Ministério da Saúde: Rio de Janeiro: Fiocruz, 
   2003. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pae_cad6,pdf (Rio de 
   Janeiro) 
˃ Demais publicações inerentes às atividades de Técnicos de Enfermagem. 
 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, AGENTE 
ADMINISTRATIVO E AGENTE ADMINISTRATIVO II  
 

1. Conhecimentos das atividades básicas administrativas aplicadas na Prefeitura  
Municipal como: Técnica de arquivamento de documentos, fichas e outros, Registro 
de frequência de servidores, protocolo - encaminhamento e recebimento de 
documentos, atendimento ao público interno e externo, etc.; 

 
2. Matemática básica aplicada nas atividades burocráticas (porcentagem, pequenos 

cálculos, problemas e outros); 
 

3. Direitos, vantagens, responsabilidades e deveres dos servidores públicos municipais; 
 

4. Apuração e recolhimento de Encargos sobre Folha de Pagamento; 
 
5. Legislação aplicada aos servidores públicos municipais; 
 
6. Estatuto do Idoso; 
 
7. Estatuto da criança e do adolescente; 

 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGENTE 
ADMINISTRATIVO II  - REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
˃ Lei Orgânica do Município de Arantina; 
˃ Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arantina– Lei Nº 341/92; 
˃ Constituição Federal; 
˃ Lei Federal Nº 8.069, de 13/07/90 – Estatuto da criança e do adolescente; 
˃ Lei Federal Nº 10.741, de 01/10/03 – Estatuto do idoso; 
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˃ Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993; 
˃ Lei Federal nº 101/2000, de 05/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 
˃ Livros de Matemática do Ensino Médio. 
 
 
 
INFORMÁTICA - ESPECÍFICA PARA OS CARGOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO III, 
AGENTE ADMINISTRATIVO E AGENTE ADMINISTRATIVO II 
 

1. Noções de Sistema Operacional (ambientes linux e Windows).  

2. Edição de Textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office e Broffice).  

3. Rede de Computadores - Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos de Internet e Intranet.  

4. Programas de Navegação (Microsoft Internet Explore, Mozilla Firefox, Google Chrome 

e similares).  

5. Programas de Correio Eletrônico (Outlook Express, Mozilla Thunderbird e similares).  

6. Sítios de Busca e pesquisa na internet. Grupos de Discussão.  

7. Redes Sociais.  

8. Conceitos de organização - gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas.  

9. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.  

10. Aplicativos de segurança (antivírus, firewall, anti-spyware). Procedimentos de cópia 

de segurança (Backup). 

 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVOIII, AGENTE ADMINISTRATIVO E AGENTE 
ADMINISTRATIVO II  - INFORMÁTICA - REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
˃ ALCALDE, E. et. al. Informática Básica. Editora Makron Books, 1991. 
˃ BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente. Bookman, 1999. 
˃ H.L. CAPRON, J.A. JOHNSON, Introdução a Informática. 8ª ed. Pearson Education, 2008.  
˃ MEIRELLES, F. Informática: Novas Aplicações com Microcomputadores. ed.Editora 
   Makron Books, 2004.  
˃ BRAGA, W. OpenOffice Calc & Writer Passo a Passo: Tutorial de Instalação do 
   OpenOffice. Editora AltaBooks, 2005. 
˃ PEOPLE EDUCATION, Apostila de Word, Power Point e Excel User Specialist 2003. 
˃ NORTON, P. Introdução à Informática. Editora Pearson Education, 2005. 
˃ KERONE, b.p. Zen e a arte da internet, um guia para iniciantes. Rio de Janeiro : Campus, 
   1994. 
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˃ MERCADO, Luís Paulo Leopoldo. Vivências com Aprendizagem na Internet. Maceió: 
   EDUFAL, 2005. 
 
 
 
 PROFESSOR I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Ética no Trabalho Docente; Gestão Escolar Participativa; Educação Inclusiva; A  
 
Construção do Conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade;  
 
Concepções de Educação e Escola; Avaliação; Visão Interdisciplinar e Transversal do  
 
Conhecimento; Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, conceitos e  
 
concepções; Currículo, tempos e espaços escolares; Projeto Político Pedagógico:  
 
fundamentos, planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação, tomando  
 
como foco o processo ensino-aprendizagem; Organização da Escola centrada no  
 
processo de desenvolvimento do educando; Função social da Escola e compromisso  
 
social do Educador; Concepções de aprendizagem, correntes teóricas e as práticas  
 
pedagógicas na organização curricular. 
 
 
Proposta Curricular – CBC (Currículo Básico Comum -- Fundamental – Ciclos/Ciclo da  
 
Alfabetização). 
 
Padrões Profissionais para o Professor dos Ciclos de Alfabetização e Complementar/Anos  
 
Iniciais do Ensino Fundamental do Sistema Educacional de Minas Gerais 
 
Didática: conceito, objeto de estudo. Didática instrumental X fundamental. A  
 
multidimensionalidade do processo ensino aprendizagem. 
 
A importância da didática na formação do educador. A dimensão técnico-política da  
 
prática docente.  
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Planejamento numa perspectiva crítica da educação. Planejamento participativo.  
 
Elementos do planejamento: objetivo, seleção de conteúdo, metodologia, recursos  
 
didáticos, relação professor/aluno, planos de trabalho, controle e avaliação de rendimento  
 
escolar e outros conhecimentos compatíveis com a natureza do cargo. 
 
Educação pública e a igualdade de oportunidades educacionais; significado da equidade  
 
na escola pública; a garantia de acesso e permanência dos estudantes na escola;  
 
educação e cidadania: direitos fundamentais e garantias individuais na Constituição  
 
Federal de 1988.  
 
A educação pública como instrumento de inclusão social; escola democrática e inclusiva;  
 
execução do projeto político-pedagógico; diferentes concepções de planejamento e  
 
participação; a escola democrática enquanto agencia de formadores de seres humanos.  
 
O trabalhador escolar e o processo educacional; desenvolvimento da aprendizagem;  
 
organização curricular; a interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos; os  
 
processos de avaliação da aprendizagem.  
 
Autonomia da escola pública e a gestão democrática; colegiados escolares e a  
 
participação da comunidade na vida escolar. Compromisso da educação pública com a  
 
sociedade. As relações da escola com a família. A Lei de Diretrizes de Bases da  
 
Educação Nacional - Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996; análise do seu significado  
 
para a educação brasileira; parâmetros curriculares nacionais (ensino fundamental e  
 
ensino médio). 
 
 
 
PROFESSOR I  -  REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
BRASIL. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Leis 4.024/61, 5.692/71 e  
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9.394/96. 
 
CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, João Ferreira de. Educação superior no Brasil:  
 
reestruturação e metamorfose das Universidades Públicas. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
FREIRE. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de  
 
Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
 
 A Educação na Cidade. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
GANDIN, D. Planejamento como prática educativa. 15. ed. São Paulo: Loyola, 2005. 
 
LIBANEO, J. C. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez,  
 
2003. 
 
Pedagogia e pedagogos, para quê? 9. Ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
MORAN, J.M.; MASETTO, M.T.; BEHRENS, M.A. Novas tecnologías e mediação  
 
pedagógica. Campinas: Papirus,2003. 
 
PARO, V. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 2007. 
 
PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão  
 
pedagógica. São Paulo: ArtMed, 2002. 
 
SAVIANI, Dermeval. Política e educação no Brasil. 5. Ed. Campinas: Autores Associados,  
 
2002. 
 
VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto  
 
Político-Pedagógico – elementos metodológicos para elaboração e realização. 9. ed. São  
 
Paulo: Libertad, 2000. 
 
VEIGA, I. P.A.; RESENDE, L.M.G. de. Escola: espaço do Projeto Político-Pedagógico. 5.  
 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
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VEIGA, I. P. A.. (Org.) Projeto Político-Pedagógico da escola. Uma construção possível.  
 
Campinas: Papirus, 2004. 
 
ARROYO, Miguel G. Imagens Quebradas: trajetórias e  tempos de alunos e mestres.  
 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
 
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional.  
 
Brasília, 1996. 
 
BRASIL. Lei Federal nº 8.069.Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 1990. 
 
DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Ed.  
 
UFMG, 1996. ADAMS, Marilyn Janger, FOORMAN, Barbara R. Consciência Fonológica  
 
em crianças Pequenas. Porto Alegre: 
 
Artmed, 2006 
 
ALVES, Cláudia Regina Lindgren, Saúde da Família: Cuidando de Crianças e  
 
Adolescentes. Belo Horizonte. 
 
Coopmed. 2003. Capítulos 2, 5, 8 e 23. 
 
 
 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO  -  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Supervisor Pedagógico e a educação básica na legislação nacional: a política educacional  
 
de Minas Gerais.  
 
Supervisor Pedagógico: suas relações e inter-relações com a cultura da escola políticas e  
 
finalidades educacionais, a organização pedagógica e os atores sociais.  
 
Perfil profissional do Supervisor Pedagógico.  
 
Supervisão Pedagógica e a organização do trabalho na escola. 
 
Intencionalidade do diagnóstico e operacionalização de propostas pedagógicas em  
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diferentes realidades escolares.  
 
Concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas na organização curricular.  
 
Princípios e fundamentos do CBC (Currículo Básico Comum). 
 
Estratégias para o desenvolvimento da ação supervisora no cotidiano da escola e da sala  
 
de aula.  
 
Políticas públicas de acompanhamento e avaliação da escola e do projeto político  
 
pedagógico.  
 
Ação supervisora e o projeto político pedagógico: metodologia de elaboração,  
 
implementação, acompanhamento e avaliação.  
 
Processo de avaliação nacional, estadual, curricular e do desempenho de professores e  
 
alunos. Conhecimentos de fundamentos, categorias e ferramentas de qualidade em  
 
sistema de gestão integrada aplicado a educação. 
 
 
NUTRICIONISTA – REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
1. BRASIL. Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução nº 334/2004 alterada  
 
pela resolução CFN nº 541/2014. Dispõe sobre o Código de Ética do  
 
Nutricionista e dá outras providências.  
 
2. CUPPARI, Lilian. Nutrição: Nutrição Clínica no Adulto. 2ª edição, São Paulo:  
 
Editora Manole, 2005. 
 
3. KAC Gilberto, SICHIERI Rosely, GIGANTE Denise Petrucci. Epidemiologia  
 
nutricional. 1 ª edição, São Paulo: Editora Atheneu, 2007. 
 
4. MAHAN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause: Alimentos, Nutrição e  
 
Dietoterapia. Tradução de Natália Rodrigues Pereira et al. 12ª edição, Rio de  
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Janeiro: Editora Elsevier, 2010.  
 
5. VITOLO, Márcia Regina. Nutrição: Da Gestação ao Envelhecimento. 1° edição,  
 
Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2008. 
 
 
 NUTRICIONISTA – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Especificidade dos nutrientes: energia, proteínas, lipídeos, carboidratos,  
 
micronutrientes. 
 
2. Energia: componentes do gasto energético; medição do gasto energético;  
 
estimativa das necessidades energéticas. 
 
3. Avaliação: dados clínicos e dietéticos. 
 
4. Avaliação: dados clínicos e laboratoriais. 
 
5. Nutrição em condições clínicas específicas: doenças renais, câncer, doenças  
 
hepáticas. 
 
6. Terapia nutricional: nutrição enteral, nutrição parenteral.  
 
7. Diretrizes para planejamento dietético: determinação das necessidades de  
 
nutrientes; rotulagem de alimentos; aspectos culturais do planejamento  
 
dietético; padrões dietéticos culturais. 
 
8. Controle do peso corporal: componentes da massa corporal; regulação do  
 
peso corporal; desequilíbrio da massa corporal – sobrepeso e obesidade. 
 
9. Nutrição nos distúrbios alimentares – anorexia nervosa e bulimia; terapia e  
 
aconselhamento nutricional médico.  
 
10. Conceitos e parâmetros das recomendações de ingestão dietética (DRI). 
 
11. Aspectos fisiológicos e nutricionais da gestação. 
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12. Avaliação nutricional da gestante. 
 
13. Recomendações nutricionais para gestantes 
 
14. Estratégias de intervenção nutricional em gestantes. 
 
15. Fisiologia da lactação e composição do leite materno. 
 
16. Avaliação nutricional da criança. 
 
17. Recomendações nutricionais para crianças. 
 
18. Repercussões da obesidade em crianças e adolescentes: perfil lipídico;  
 
pressão arterial; glicemia; síndrome metabólica; intervenção nutricional. 
 
19. Problemas nutricionais brasileiros: desnutrição infantil, anemia ferropriva,  
 
hipovitaminose A e xeroftalmia. 
 
 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA 
 
1. Análise cinesiológica dos movimentos; 
 
2. Atenção ao Idoso; 
 
3. Avaliação de postura e marcha; 
 
4. Avaliação e prescrição de tratamento fisioterapêutico em patologias ortopédicas,  
 
neurológicas, cardiovasculares, respiratórias, reumatológicas, dermatológicas; 
 
5. Fisioterapia geral – cinesioterapia, termoterapia, fototerapia. 
 
6. Fisioterapia Preventiva; 
 
7. Provas de função muscular; 
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ANEXO II – VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

 
VALOR DA INSCRIÇÃO 

R$ 
 
Auxiliar de Serviços Gerais, Ajudante de Serviços 
Gerais, Atendente de Creche 

 
 

40,00 
 
Motorista, Eletricista, Técnico de Enfermagem, 
Operador de Retroescavadeira, Operador de 
Motoniveladora, Agente Administrativo e Auxiliar 
Administrativo. 

 
 
 
 

60,00 
 
Fisioterapeuta, Nutricionista, Agente Administrativo II, 
Supervisor Pedagógico e Professor I. 

 
 

85,00 
 
 
Depósito Identificado em nome: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA 
Banco do Brasil S.A. 
Agência n° 1653-7   -  Conta Corrente n° 9444-7  
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

 
INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 
 
Nome: ........................................................................................................................ 
 
Cargo: ........................................................................................................................ 
 
RG: .................................................. CPF: ................................................................ 
 
Endereço completo: ................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
CEP: ............................ Cidade: ...............................................Estado: .................... 
 
Email: ......................................................................................................................... 
 
Telefone: ..................................................................................................................... 
 
Composição Familiar 
 
Devem ser informados os dados de todas as pessoas que residem no mesmo endereço que 
o candidato: 
 
(obrigatoriamente esposa e filhos dependentes do imposto de renda) 
 
NOME CPF PARENTESCO RENDA MÊS 
    
    
    
    
    
Declaro, sob as penas da lei e para efeito de concessão de isenção de pagamento de taxa 
de inscrição no Concurso Público Edital 001/2016, para preenchimento de vagas – Prefeitura 
Municipal de Arantina, que atendo as condições e aos requisitos no referido Edital. 
Arantina/MG, ........ de ............................... de 2016. 
 
.................................................................................................... 
Assinatura 


