
"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de fevereiro de 2021 Página 1 de 20 Diário Oficial de Contagem - Edição 5012

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

Contagem, 22 de fevereiro de 2021 Página 1 de 20 Diário Ofi cial de Contagem-Ano 28 Edição 5012

Contagem, 22 de fevereiro de 2021 Página 1 de 20 Diário Oficial de Contagem - Edição 5012

   
 

   
 

 
RANKING DE ATENDIMENTOS POR FORNECEDORES 

2020 

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – 
Contagem/MG, na pessoa de sua Superintendente Silvania Silva dos 
Santos, no uso de suas atribuições legais, nos arts. 47 e parágrafos da 
Lei Complementar nº 160 de 27 de dezembro de 2013, vem através deste 
apresentar ranking das 10 maiores reclamadas conforme o cadastro 
atualizado de ATENDIMENTO POR FORNECEDORES 2020 durante o 
período de 01/01/2020 a 31/12/2020:  

1º OI MÓVEL S/A 

2º TELEFÔNICA BRASIL S/A 

3º TIM S/A 

4º CLARO S/A 

5º COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 

6º NOVA CASA BAHIA S/A 

7º CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 

8º BANCO PAN / PAN-AMERICANO S/A 

9º BANCO BMG S/A 

10º CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

 

Silvania Silva dos Santos 

Superintendente Procon Contagem 
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RANKING DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS NÃO 

ATENDIDAS POR FORNECEDORES 2020 

 
A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – 
Contagem/MG, na pessoa de sua Superintendente Silvania Silva dos 
Santos, no uso de suas atribuições legais, nos arts. 47 e parágrafos da 
Lei Complementar nº 160 de 27 de dezembro de 2013, vem através deste 
apresentar ranking das 10 maiores reclamadas conforme o cadastro 
atualizado de RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS NÃO ATENDIDAS POR 
FORNECEDORES 2020 durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020:  

1º LUADI COMERCIO ELETRÔNICO EIRELI 

2º MERCADOPAGO.COM REPRESENTA COES LTDA 

3º CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. 

4º CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA 

5º TIM S/A 

6º HERO TELECOM SERVIÇOS EM TELEFONIA LTDA 

7º BANCO SAFRA S/A 

8º DECOLAR.COM 

9º PRECON ENGENHARIA 

10º EMPAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 

 

Silvania Silva dos Santos 

Superintendente Procon Contagem 
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RANKING DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS 

ATENDIDAS POR FORNECEDORES 2020 
A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – 
Contagem/MG, na pessoa de sua Superintendente Silvania Silva dos 
Santos, no uso de suas atribuições legais, nos arts. 47 e parágrafos da 
Lei Complementar nº 160 de 27 de dezembro de 2013, vem através deste 
apresentar ranking das 10 maiores reclamadas conforme o cadastro 
atualizado de RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS ATENDIDAS POR 
FORNECEDORES 2020 durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020:  

1º ACADEMIA PRATIQUE FITNESS LTDA 

2º DECOLAR.COM 

3º CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 

4º TELEFÔNICA BRASIL S/A 

5º VIA VAREJO  S/A 

6º LEVE TELECOMUNICAÇÕES 

7º CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  

8º LOJAS AMERICANAS S/A 

9º PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

10º A VISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO 

 

Silvania Silva dos Santos 

Superintendente  Procon Contagem 
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Controladoria Geral 
do Município

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, informamos que no dia 25 de fevereiro de 2021 (quinta-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao exercício de 2020, conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 
9º, § 4º. Os dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.
Em virtude do isolamento social a que a população está submetida em razão da pandemia da COVID-19, a Câmara Municipal de Contagem estabeleceu, por meio da 
Portaria nº 17/2020 uma limitação de capacidade de ocupação do Plenário Vereador José Custódio no máximo de 90 pessoas por evento.
Informamos ainda que a Audiência Pública será transmitida por meio da internet através do Facebook da Câmara Municipal de Contagem
Link: https://www.facebook.com/camaracontagem/

Secretaria Municipal 
de Administração

PORTARIA CONJUNTA SEAD/SEDUC/CGM Nº. 002, de 22 de fevereiro de 2021
Institui Comissão Especial para apuração e emissão de respostas às manifestações encaminhadas à Ouvidoria Geral de Contagem referentes ao Processo Seletivo Simpli-
fi cado regido pelo Edital PMC nº 01/2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais 
conferidas pela Lei Complementar Municipal n° 247/2017; 
RESOLVEM
Art.1° Instituir Comissão Especial para apuração e emissão de respostas às manifestações encaminhadas à Ouvidoria Geral de Contagem referentes ao Processo Seletivo 
Simplifi cado regido pelo Edital PMC nº 01/2021, composta pelos seguintes membros:
I - Giane Rita de Souza Ferreira: Matrícula nº 01092576.
II - Jander de Morais Rosa: Matrícula nº 01285277.
III - Kátia Gorete Lima: Matrícula nº 01102830.
Art.2° A Comissão Especial fi cará encarregada em apurar, analisar e responder as manifestações formalizadas tempestivamente nos canais de atendimento da Ouvidoria 
Geral de Contagem que se referirem ao Processo Seletivo Simplifi cado regido pelo Edital PMC nº 01/2021.
Art.3° A Comissão Especial terá 15 (quinze) dias contados da data da manifestação, para realização da análise e emissão das respostas à Ouvidoria Geral de Contagem.
Art.4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
TELMA FERNANDA RIBEIRO 
Secretária Municipal de Educação
JAIME NAPOLES VILLELA
Controlador Geral do Município

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.709
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05154/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
ao servidor JORGE RENATO ALVIM SABINO, titular do cargo de provimento efetivo de Bioquímico, Nível VIII-A, Padrão “P-14”, matrícula nº. 48016, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.710
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 04580/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora ISABELLA DINIZ FARIA, titular do cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta, Nível VIII-A, Padrão “P-15”, matrícula nº. 201146, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.711
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05236/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora FATIMA DINIZ FERREIRA, titular do cargo de provimento efetivo de Inspetor de Saúde II, Nível VI, Grau “L”, matrícula nº. 1199559, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.712
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05216/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora DIRCILENE VIRCHELE DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Bioquímico, Nível VIII-A, Padrão “P-17”, matrícula nº. 46010, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.713
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05288/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Municí-
pio, à servidora CLAUDIA DE ARAUJO MOREIRA REZENDE, titular do cargo de provimento efetivo de Cirurgião Dentista-20H, Nível VIII-A, Padrão “P-08”, matrícula nº. 
202662, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.714
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05301/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
ao servidor CARLOS ALBERTO P. DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Porteiro Vigilante, Nível I, Padrão “P-05”, matrícula nº. 160058, lotado na Secre-
taria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.715
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 04956/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora ALIANNE QUADROS MARTINS LOPES, titular do cargo de provimento efetivo de Profi ssional de Saúde de Nível Superior I, Nível VIII, Padrão “P-24”, matrícula 
nº. 1137200, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.716
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05217/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora VANESSA APARECIDA DA CRUZ, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Laboratório, Nível VI-A, Padrão “P-13”, matrícula nº. 97008, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.717
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 04954/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora SHIRLEY DOS SANTOS N PAULON, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Saúde Bucal-40H, Nível III-B, Padrão “P-03”, matrícula nº. 202488, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.718
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05300/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora ROBERTA SANTOS P DE ALMEIDA, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro-24H, Nível VIII-B, Padrão “P-06”, matrícula nº. 126074, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 30 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.719
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 04923/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
ao servidor JULIANO GOMES CAPDEVILLE, titular do cargo de provimento efetivo de Técnico em Saúde I, Nível IV, Grau “L”, matrícula nº. 1198641, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, pelo período de 02 de março de 2021 a 31 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.720
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 04520/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora JUSSARA LEITE D DESLANDES, titular do cargo de provimento efetivo de Fonoaudiólogo, Nível VIII-A, Padrão “P-12”, matrícula nº. 96016, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde, pelo período de 02 de março de 2021 a 31 de março 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.721
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando ainda, os despachos exarados no Processo nº 05229/2020-10A; 
Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, 
à servidora KARLA JUNQUEIRA FERRAZ DOS SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Inspetor de Saúde III, Nível VII, Grau “N”, matrícula nº. 1108120, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º(primeiro) de março de 2021 a 29 de abril 2021. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº. 26.730
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 62, de 12 de maio 
de 2009; considerando ainda a os despachos exarados no OFÍCIO/SMS/GAB – Nº 140 /2021; CONCEDE O AFASTAMENTO PRELIMINAR, previsto no §14º do Artigo 52 da 
Lei Orgânica do Município de Contagem (redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 019, de 31 de janeiro de 2000), aos servidores titulares dos respectivos cargos de 
provimento efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, até que seja fi nalizado o processo de pedido de 
aposentadoria.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO

ELIANE FERREIRA 185002 Auxiliar em Enfermagem II-40H

ADRIANA EUSTAQUIO DE O BARBOSA 30009 Enfermeiro-20H 

ANA MARIA DE SOUZA ALVES 1098680 Profi ssional de Saúde de Nível Superior II

MARIA DAS GRAÇAS 130009 Auxiliar de Serviços

MARIA GORETTI DE ABREU D SAPORE 124077 Auxiliar Administrativo

CIRENE VIEIRA MENDES 1135100 Auxiliar de Serviços Gerais

JOSE NILTON DOS SANTOS 48039 Médico Clínico Geral-24H

JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 171012 Motorista

LUCIA APARECIDA F ANDRADE 1159778 Auxiliar Administrativo
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.731
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA, da designação para o 
exercício das respectivas Funções de Confi ança, os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, conforme descrito:

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO REF CFC

ROSANA MATIAS 1195138 Assessor Educacional FC-5 202

MARCIO COLOMBO DALARIVA 1145106 Assessor Educacional FC-5 203

RODRIGO DE SOUZA RIBEIRO 1460915 Assessor Educacional FC-5 204

JULIO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE 1283843 Assessor Educacional FC-5 205
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.732
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º TORNAR SEM EFEITO no Artigo 1º do Ato Administrativo nº 26.673, datado de 12 de fevereiro de 2021, a dispensa da designação para o exercício da Função de 
Confi ança de Supervisor de Campo de Combate às Endemias, da servidora VALQUIRIA TIAGO DA SILVA PEREIRA, matrícula 201253, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde.
Art.2º DESIGNAR para o para o exercício da Função de Confi ança de Supervisor de Campo de Combate às Endemias, Referência FC-1, CFC-1, a servidora VALQUIRIA 
TIAGO DA SILVA PEREIRA, matrícula 201253, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.733
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Artigo 8º do Ato Administrativo nº 26.634, datado de 05 de 
fevereiro de 2021, no tocante aos cargos dos servidores, nomeados para cargo em comissão na Secretaria Municipal de Educação, conforme descrito:
Onde se Lê: “[...] 
ANDREIA CECILIA BRAGA, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.04;
NATAL GUILHERME DOS SANTOS, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.05 [...]”
Leia-se: “[...] 
ANDREIA CECILIA BRAGA, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.04, designada para responder pela Diretoria de Merenda Escolar;
NATAL GUILHERME DOS SANTOS, cargo em comissão DAM-7, código SEDUC.DAM7.05, designado para responder pela Diretoria de Orçamento e Finanças [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.734
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Decreto 
Municipal nº 30/2005; CONVOCA, a partir de 23 de fevereiro de 2021, por estrita e urgente necessidade de serviço, a servidora MICHELINE DE MORAES, titular do cargo 
de provimento efetivo de Auditor de Controle Interno,  matrícula nº. 1452289, lotada na Controladoria Geral do Município, para interromper seu gozo de férias regu-
lamentares, referente ao exercício de 2020/2021, programado para o período de 22 de fevereiro de 2021 a 05 de março de 2021, fi cando o gozo do período restante 
postergado para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.735
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-15, código SEAD.DAM15.02, MARIA STELA DE BARROS GUIMARAES, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
designada para responder pela Superintendência de Gestão de Pessoas, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura organizacio-
nal estabelecida pelo Decreto nº 1.138, de 22 de julho de 2019 e suas alterações.
Art.2º TORNAR SEM EFEITO no Artigo 4º do Ato Administrativo nº 26.593, datado de 28 de janeiro de 2021, a nomeação de SEDECON.DAM2.01, para cargo em 
comissão DAM-2, código GP.DAM15.12.
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-2, código SEDECON.DAM2.01, ADILSON HYLARIO, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 432, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.4º EXONERAR, do cargo em comissão DAM-9, código SEGOV.DAM9.03, o servidor BERNARDO GOMES DE SOUZA TEIXEIRA, lotado na Secretaria Municipal de 
Governo, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo; devendo o servidor apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração.
Art.5º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-9, código SEGOV.DAM9.03, EDWARD JENNER DE FARIA, lotado na Secretaria Municipal de Governo, a partir da data 
de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Secretário Municipal de Governo, 
de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 429, de 20 de março de 2018 e suas alterações.
Art.6º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-9, código PGM.DAM9.11, BERNARDO GOMES DE SOUZA TEIXEIRA, lotado na Procuradoria Geral do Município, a partir 
da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Procuradora Geral do 
Município, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 446, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.7º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-7, código SECEJ.DAM7.05, JOSE ROSA DE JESUS, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo, para exercer suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria da Secretária Municipal 
de Cultura, Esportes e Juventude, de acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 445, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
Art.8º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, lotados no Gabinete da Prefeita, a partir da data de publicação deste Ato 
Administrativo, para exercerem suas atribuições de assessoramento, em setor a ser especifi cado por Portaria do Gabinete da Prefeita, de acordo com a estrutura organi-
zacional estabelecida pelo Decreto nº 442 de 22 de março de 2018 e suas alterações.
NATALIA CASTELO BRANCO MARCIANO, cargo em comissão DAM-4, código GP.DAM4.05;
SHIRLEY DE SOUZA LOPES NAZIAZENO GOMES, cargo em comissão DAM-5, código GP.DAM5.01
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.736
A PREFEITA DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA da designação para o 
para o exercício da Função de Confi ança de Presidente de Comissão Disciplinar da Corregedoria Geral, Referência FC-5, CFC-231, o servidor LUCAS CANDIDO DE OLIVEI-
RA, matrícula 1358215, lotado na Controladoria Geral do Município, retroagindo seus efeitos a 17 de fevereiro de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 22 de fevereiro de 2021.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Planejamento, 
Orçamento e Gestão

PORTARIA SEPLAN Nº 001/2021

CONSIDERANDO o disposto no art. 138, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, que Dispõe sobre o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Contagem e 
dá outras providencias;

CONSIDERANDO a conclusão da Nota Técnica nº 1091.0003.21, datada de 23 de janeiro de 2021, emitida pela Controladoria-Geral do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão para realização de Sindicância visando apurar  responsabilidades dos envolvidos no processo de aquisição de bens de informática que se 
trata o Processo Administrativo nº 073/2019, Pregão Eletrônico nº 025/2019, Edital nº 043/2019, Contrato Administrativo nº 068/2020 com objetivo de apurar respon-
sabilidade de servidores que infl uenciaram direta ou indiretamente na aquisição de bens em suposto desatendimento aos preceitos legais. 

Art. 2º Designar os servidores Charles Batista da Silva, Matrícula:1425222-2; Denilsio Lino Andrade. Matrícula: 018424-7; Alexandre Rodrigues Caldeira, Matrícula: 
020264-1, todos lotados na Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação, para, sob a presidência do primeiro, realizar a Sindicância de que se trata o art. 1º 
desta Portaria.
Art. 3º O presidente será substituído em suas ausências e impedimentos pelo servidor Denilsio Lino Andrade.
Art. 4º A Comissão fi ca, desde logo, autorizada a praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções, devendo as unidades administrativas vincula-
dos a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for requerida.
Art. 5º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para realização dos trabalhos e emissão do respectivo Relatório.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, Contagem/MG, em 22 de fevereiro de 2021.

ANDRÉ TEIXEIRA MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal 
de Saúde

PORTARIA Nº 291, de 18 de fevereiro de 2021.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS PARA REALIZAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTA-
GEM/MG

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2018:

CONSIDERANDO que a execução orçamentária é uma atividade de extrema importância para a gestão pública, conforme dispõe as normas de Direito Financeiro Brasilei-
ro constante da Lei 4.320/1964.

CONSIDERANDO o disposto no art. 62 e 63, da Lei nº 4.320/64 (Lei de Contabilidade Pública);

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO que a liquidação é o estágio da despesa que consiste na verifi cação do direito adquirido pelo credor, mediante análises de títulos e documentos com-
probatórios hábeis para comprovar o atendimento das obrigações por ele assumidas, de modo que a Administração possa avançar para a fase do pagamento;

CONSIDERANDO que é mister da Administração Municipal a aplicação do princípio constitucional da efi ciência à vista de otimizar os processos de trabalho e obter 
melhores resultados e, com segurança jurídica;

CONSIDERANDO ser necessária a indicação formal de servidor para desempenhar a função de liquidante;
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RESOLVE

Art. 1.º Designar, para fi ns de liquidação da despesa orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Contagem/MG, como LIQUIDANTES, os servidores, 
Sr. Fernando Vieira Jardim Morais, Assistente Administrativo, matrícula 190061, e Sra. Regiane de Almeida Souza, Assistente Administrativo, matrícula 199456.

Art. 2º O LIQUIDANTE é o agente da administração investido na competência para liquidar as obrigações em nome da Secretaria Municipal de Saúde, a quem cabe a 
responsabilidade de verifi car o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito na forma do artigo 63 da Lei 
4.320/1964.

Art. 3º Na liquidação da despesa, é obrigatório o uso de carimbo próprio em cada documento apresentado, onde o LIQUIDANTE irá atestar que os serviços e ou mate-
riais foram executados conforme a respectiva contratação e deverá apor assinatura legível.

Art. 4º Conforme estabelece o §2º, do art. 63, da Lei nº 4.320/64, a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base, o contrato, 
ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço (Nota fi scal ou fatura atestada).

Art. 5º O LIQUIDANTE designado por esta Portaria deverá assinar, para fi ns de liquidação da despesa, as Notas de Autorização de Pagamento - NAP, junto com o Orde-
nador de Despesas.

Art. 6º Ficam convalidados os atos de que trata esta Portaria, praticados na conformidade de suas disposições, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 7º Revogam-se neste ato as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contagem, 18 de fevereiro de 2021.

FABRÍCIO HENRIQUE DOS SANTOS SIMÕES
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência n. 002/2021

A Prefeitura do Município de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 

Concorrência n. 002/2021 – PA 010/2021, tipo Menor Preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG, COMPREENDENDO COLETAS 
DOMICILIARES, EM ECOPONTOS, DEPOSIÇÃO IRREGULAR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE FOSSAS, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DO 
“GRUPO D” E O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, com entrega dos envelopes de documen-
tação e propostas até às 08:30 (oito horas  e trinta minutos) do dia 30 (trinta) de março 2021 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas) do dia 30 (trinta) 
de março 2021.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos básico, que estarão disponíveis a partir do dia 24 (vinte e quatro ) de 
fevereiro de 2021, pelo site www.contagem.mg.gov.br/licitações. ou na sala da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
(SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3391- 9352 e 99317-4636, de segunda à sexta-fei-
ra, no horário de 08h00min às 13h00min, mediante apresentação de um DVD virgem à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIA-
MENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone e nome da pessoa 
para contato. 

Marcos Tulio de Melo
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros (as) para participar da 01ª Plenária Ordinária do ano de 2021 do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
COMSAN Contagem, que será realizada na próxima quinta - feira dia 25 de 
fevereiro, às 09:00  horas, através da plataforma digital aplicativo Teams, o link da reunião será disponibilizado por 
e mail.

Pauta:
Eleição de representantes de Mesa Diretora
Composição das Comissões: Normativa e Fiscalizadora, Financiamento e Implementação de Políticas de SANS
Indicação de representantes para compor a CRSAN Metropolitana
Aprovação do Calendário de Reuniões Plenárias Ordinárias

Informes gerais;

Tânia Sales
Secretária Executiva do COMSAN

PROCESSO SELETIVO INTERNO
EDITAL PROCESSO SELETIVO N° 01/2021

Seleção Interna para provimento das funções de Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializada da Assistên-
cia Social (CREAS) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O Município de Contagem por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizará processo de seleção para preenchimento das vagas de Coordenação 
dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centros de Especialização da Assistência Social (CREAS) nos termos do art. 26, parágrafo único da Lei Comple-
mentar nº 247/2017, e Decreto nº 24/2021 nos termos e condições seguintes:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, de acordo como PA n. 001/2021, em todas as suas etapas e visa à escolha 
de servidor de nível superior, conforme disposto no Quadro 1, abaixo apresentado, para executar atividades nas unidades vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento 
Social.

1.2. As funções, habilitação profi ssional, número de vagas, remuneração e jornada são as que se seguem no quadro demonstrativo abaixo: 

Quadro 1 Đ Função, habilitação, número de vagas e jornada de trabalho 

FUNÇÃO HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
NÚMERO DE 
VAGAS JORNADA DE TRABALHO

Coordenador de CRAS
Curso Superior de acordo com publicação do CNAS Resolução 17 do CNAS, de 20 de junho 
de 2011, a qual elenca as profi ssões para o cargo pretendido 10

40 horas

Coordenador de CREAS Curso Superior de acordo com publicação do CNAS Resolução 17 do CNAS, de 20 de junho 
de 2011, a qual elenca as profi ssões para o cargo pretendido 04

40 horas

1.3. Os pré-requisitos e atribuições para a função estão descritos no ANEXO I.

1.4. Os candidatos aprovados no processo seletivo regido por este Edital cumprirão jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais no âmbito da Superintendên-
cia de Assistência Social, e terão dedicação exclusiva. 
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2 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. O candidato interessado em participar do presente processo seletivo deverá atender aos pré-requisitos estabelecidos no ANEXO I do presente Edital.

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato nesta seleção implicará o conhecimento e a total, irrestrita e irretratável submissão às normas e condições estabelecidas neste Edital e 
deverá ser realizada por e-mail, conforme os procedimentos descritos no item 5 deste edital.

3.2. As informações prestadas no formulário de inscrição e descrição de títulos e experiência profi ssional (ANEXO II) são de inteira responsabilidade do candidato, 
eximindo-se a Prefeitura Municipal de Contagem/MG e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incor-
retas fornecidas pelo candidato.

4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO

 4.1. O processo seletivo constará as seguintes etapas:
- Etapa I:

a) Inscrição e apresentação de documentação específi ca do Edital, de caráter eliminatório.
b) Análise curricular de títulos e experiência do candidato, de caráter eliminatório.
c) Proposta de Gerenciamento para a função a qual foi aberta o Processo de Seleção, digitada em fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, conforme normas da 
ABNT, com, no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) laudas com data e nome em formato PDF.
d) Exposição de motivos, interesse em assumir a função de Coordenador datada e com nome digitada em fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, conforme normas 
da ABNT, com, texto que ocupe no mínimo meia lauda e no máximo 01 (uma) lauda em formato PDF.

- Etapa II: Entrevista Individual realizada pela Banca Examinadora, de caráter classifi catório e eliminatório. 

A ordem de classifi cação da Etapa I não será considerada como critério de classifi cação. 

Serão entrevistados até 5 (cinco) candidatos por vaga. 

5 DAS ETAPAS

5.1. ETAPA I Đ DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 

5.1.1. Os candidatos deverão encaminhar à Comissão Organizadora os documentos relacionados a seguir:
a) Formulário de Inscrição e descrição de títulos e comprovante de experiência, conforme modelo apresentado no ANEXO II;
b) Cópia simples da carteira de identidade ou de documento único equivalente, de valor legal, com fotografi a;
c) Cópia simples do CPF, quando não constar no documento de identidade, ou do Comprovante de Inscrição no CPF, impresso a partir do endereço eletrônico da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil, ou emitido pela entidade conveniada;
d) Cópia simples do comprovante de residência atualizado dos últimos 3 (três) meses;
e) Cópia simples do comprovante de conclusão do curso de nível superior, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC Đ Ministério da Educação;
f) Declaração de concordância com o presente edital, conforme modelo apresentado no ANEXO III (Declaração de Adesão aos Termos do Edital);
g) Proposta de Gerenciamento para a função a qual foi aberta o Processo de Seleção, digitada em fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, conforme normas da 
ABNT, com, no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) laudas com data e nome em formato PDF;
h) Exposição de motivos, interesse em assumir a função de Coordenador datada e com nome digitada em fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, conforme normas 
da ABNT, com, texto que ocupe no mínimo meia lauda e no máximo 01 (uma) lauda em formato PDF.

5.1.2. Toda a documentação mencionada no subitem 5.1.1 deverá ser encaminhada através do site http://www.contagem.mg.gov.br/selecao-cras-crea, exclusivamente 
no período de 25/02/2021 até às 23h59m do dia 08/03/2021 e não poderá ser complementada ou substituída posteriormente, sob pena de eliminação deste processo 
seletivo.  

5.1.3. O candidato será responsável pela veracidade dos documentos apresentados assim como por todas as informações prestadas no preenchimento do formulário de 
inscrição e descrição de títulos, sujeitando-se, no caso de inveracidade das informações ali constantes, às devidas sanções legais.

5.2. ETAPA II Đ DA ANÁLISE DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

5.2.1. A Comissão Organizadora analisará as informações prestadas no “Formulário de Inscrição e Descrição de Títulos e Experiência Profi ssional”, pontuará os títulos 
nele descritos e publicará o respectivo resultado preliminar. Após, realizará a convocação dos candidatos classifi cados.

5.2.2. A comprovação dos títulos de formação acadêmica encaminhada através do através do site http://www.contagem.mg.gov.br/selecao-cras-crea somente será 
computada como válida mediante a apresentação de cópia de documento que esteja em conformidade com os critérios a seguir:

a) Cópia simples do comprovante de conclusão de curso de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, acompanhado do histórico, deverá ser expedido por insti-
tuição de ensino reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou declarações nas quais constem o nome da instituição, assinatura e carimbo do represen-
tante da instituição de ensino, o nome do curso, a data de conclusão e a carga horária mínima de 360h, dados necessários à sua perfeita avaliação;

b) Quaisquer documentos provenientes do exterior, somente serão considerados quando traduzidos para o português, por tradutor juramentado, e se o respectivo 
comprovante de conclusão do curso houver sido revalidado por instituição nacional competente para tanto.

5.2.3. Para receber a pontuação relativa ao tempo de experiência profi ssional, o candidato deverá comprovar o efetivo exercício de atividades mediante apresentação 
de uma das seguintes opções:
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a) Cópia simples do comprovante de experiência expedido por empresa privada, órgão público ou Organização da Sociedade Civil (OSC), somente sendo aceitas cer-
tidões ou declarações nas quais constem o nome da empresa/órgão/OSC, assinatura e carimbo do representante da empresa/órgão/OSC, CNPJ, data de início e término 
do exercício da função, carga horária, acompanhados de cópia de declaração do contratante, assinada e carimbada, onde conste o detalhamento das funções desem-
penhadas, dados necessários à sua perfeita avaliação; ou

b) Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), constando obrigatoriamente a folha de identifi cação com número e série, a folha com a foto do 
portador, a folha com a qualifi cação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que constem mudança de função, acompanhada de cópia 
de declaração do contratante, assinada e carimbada, onde conste o detalhamento das funções desempenhadas, dados necessários à sua perfeita avaliação.

 5.2.4. Quaisquer documentos relacionados à experiência profi ssional, provenientes do exterior, somente serão considerados quando traduzidos para o português, por 
tradutor juramentado.

5.2.5. Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: 
certidão de casamento).

5.3. ETAPA III – DA ENTREVISTA INDIVIDUAL PRESENCIAL OU POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL

5.3.1. Serão convocados para a entrevista individual presencial ou pela plataforma digital, por meio de publicação no Diário Ofi cial de Contagem (DOC-e) e e-mail, 
somente os candidatos classifi cados.

5.3.2. Na publicação de que trata o subitem anterior constará local, data, horário, e/ou endereço da plataforma digital que será realizada a entrevista individual. A 
respectiva entrevista terá duração de 15 (quinze) a 30 (trinta) minutos.

5.3.3. Será considerado eliminado o candidato que não comparecer à entrevista individual na data e horário publicados, sendo tolerado um atraso máximo de 5 (cinco) 
minutos.

5.3.4. O critério de avaliação será pautado pela análise da compatibilidade do perfi l do candidato para o desempenho das atribuições descritas para o cargo.

5.3.5. A entrevista individual observará os seguintes critérios de avaliação:
a) clareza na exposição das ideias;
b) argumentação lógica;
c) conhecimento dos princípios, das diretrizes e dos objetivos da Política Pública de Assistência Social. 
d) conhecimento das orientações técnicas referentes ao trabalho social no SUAS - Sistema Único de Assistência Social;
e) motivação/interesse na função pleiteada. 

5.3.6. Os resultados de todas as etapas do presente Edital serão publicadas no Diário Ofi cial de Contagem (DOC-e), sendo de total responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações afetas ao presente processo seletivo.

6 DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

6.1. Somente será considerado aprovado e classifi cado neste processo seletivo, o candidato que observar o disposto no item 5 deste Edital.

7. DOS RECURSOS

7.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Organizadora no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do objeto do recurso, em 
todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.

7.2. A interposição de recurso, o candidato deverá encaminhar para o meio e-mail social@contagem.mg.gov.br, constando, no assunto, o título em caixa alta: ĐRECUR-
SO DA SELEÇÃO INTERNA CRAS/CREASĐ  da  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, até às 23h59m da data do vencimento do prazo.

 7.3. Os recursos encaminhados, conforme especifi cado no subitem 7.2, devem seguir as determinações constantes abaixo:
a) conter a identifi cação do candidato;
b) ser elaborado com argumentação lógica e consistente;
c) apresentar a fundamentação referente apenas ao ato selecionado para recurso.

7.4. Não serão aceitos recursos coletivos.

7.5. Serão indeferidos os recursos que:

a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 7.1;
d) forem apresentados contra terceiros e que não abarque a relação entre o terceiro e o processo seletivo;
e) apresentarem no corpo da fundamentação outros atos que não os selecionados para recurso.

7.6. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no Diário Ofi cial Eletrônico de Contagem (DOC-e), em até 05 (cinco) dias úteis após 
o fi m do período recursal.

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO

8.1. O resultado fi nal da seleção deste processo seletivo Seleção nº 01/2021 será publicado no DOC-e.
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8.2. A convocação para a posse dos aprovados será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, publicada no DOC-e, de acordo com a necessidade da 
Administração Pública Municipal.

9. DOS REQUISITOS PARA POSSE

9.1. O candidato aprovado no Processo Seletivo de que trata este Edital, quando convocado, será Coordenador, se atendidas as seguintes exigências:
a) ter sido aprovado e classifi cado no processo seletivo, na forma estabelecida neste Edital;
b) estar quite com as obrigações eleitorais;
c) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da contratação;
e) possuir a formação exigida para a função, conforme ANEXO I deste Edital;
f) fi rmar termo de compromisso, conforme modelo apresentado no ANEXO IV deste Edital, no ato da contratação;
g) apresentar os seguintes documentos, à época da posse:
- Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho habilitado, atestando a aptidão física e mental do candidato para o exercício das atribuições da 
função para o qual concorreu e se classifi cou, onde deverá constar o nome da Prefeitura bem como a função para a qual foi convocado;
- Original e cópia simples da comprovação de inscrição e Registro Ativo no Conselho Regional;
- Termo de Compromisso (ANEXO IV) devidamente preenchido e assinado.

9.2. Para ser empossado, o candidato convocado deverá apresentar a documentação exigida, bem como realizar todos os demais procedimentos exigidos, em tempo 
hábil.

 9.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especifi cados no item 10 e seus subitens impedirá a posse do candidato na função de Coordenador.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por ato justifi cado da autoridade competente, poderá revogar no todo ou em parte este Processo Seletivo se 
for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, sem que disso resulte para qualquer interessado direito a ressarcimento ou indenização.

10.2. Este procedimento de seleção não implica direito à designação da função dos participantes classifi cados, importando, entretanto, na irrestrita e irretratável aceit-
ação pelo candidato dos termos e condições deste Edital e a obrigação de cumprir com os termos estabelecidos na lei.

10.3 As publicações dos resultados do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo DOC-e.

10.6. A Comissão organizadora, quando necessário, poderá convocar outros agentes para executar ou prestar apoio na realização deste processo seletivo.

10.7. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão organizadora com anuência da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

11. DOS ANEXOS

Anexo I Đ PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
Anexo II Đ FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DE TÍTULOS 
Anexo III Đ DECLARAÇÃO DE ADESÃO AOS TERMOS DO EDITAL
Anexo IV – TERMO DE COMPROMISSO
Anexo V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO SECRETÁRIO
Anexo VI Đ REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Contagem, __________ de ________________________ de 2021.

VIVIANE SOUZA FRANÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
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ANEXO I

PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS

O servidor municipal interessado em candidatar-se à vaga de Coordenação de CRAS ou CREAS, nos termos deste edital, deverá, necessariamente, submeter-se à Seleção 
Interna, candidatando-se na forma defi nida no edital.

São requisitos para concorrer às vagas de Coordenação de CRAS e CREAS:

I - inscrição segundo as regras do edital que será publicado no sítio eletrônico ofi cial da Prefeitura de Contagem;
II - não apresentar falta não justifi cada por pelo menos 1 (um) ano da data da inscrição;
III Đ documentação exigida no edital;
IV - Ser um técnico de nível superior, concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais, 
de no mínimo 03 (três) anos, nos termos da Resolução 17, de 20 de junho de 2011, a qual elenca as profi ssões para o cargo pretendido;
VI Đ não estar investido em cargo em comissão;
VII Đ não estar no primeiro período de avaliação especial de desempenho (estágio probatório), de acordo com o art. 6º, II, da Lei Complementar n. 202/2016;
VIII Đ não possuir antecedente funcional ou que tenha sido condenado em sentença criminal transitada em julgado;
IX Đ Proposta de Gerenciamento para a função a qual foi aberta o Processo de Seleção, digitada em fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, conforme normas da 
ABNT, com, no mínimo 01 (uma) e no máximo 03 (três) laudas com data e nome em formato PDF;
X Đ Exposição de motivos, interesse em assumir a função de Coordenador datada e com nome digitada em fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, conforme nor-
mas da ABNT, com, texto que ocupe no mínimo meia lauda e no máximo 01 (uma) lauda em formato PDF.

§ 1º. O servidor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do edital para efetuar a inscrição. No caso de mudança de estrutura da Prefeitura Municipal 
de Contagem que implique relotação de servidores, o tempo de lotação no órgão anterior, no mesmo cargo, poderá ser somado ao tempo de lotação no órgão atual 
para fi ns de habilitação para inscrição e aplicação de critérios de desempate.

§ 2º.  Para a aplicação deste artigo, é necessária a solicitação formal do candidato ao órgão responsável pela seleção, dentro do prazo das inscrições.

§ 3º. Não poderão concorrer às vagas da Seleção Interna para a função de Coordenador:

I- os servidores que estiverem em licença para tratar de interesses particulares ou licença para acompanhar o cônjuge durante o período das inscrições; e
II- os servidores municipais cedidos para outras esferas governamentais no referido período.

DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE COORDENADOR DO CRAS E CREAS:

I. Participar da formulação, planejamento, coordenação, execução e acompanhamento de políticas, programas, projetos e ações públicas;
II. Desenvolver análises, estudos, cálculos e pesquisas, processar dados e informações, elaborar relatórios socioassistenciais, Notas Técnicas, minutas de contratos e 
convênios, individualmente ou em equipes multidisciplinares;
III. Desenvolver, sistematizar, aperfeiçoar e corrigir métodos e técnicas de trabalho em programas, projetos e serviços da Administração Municipal, individualmente ou 
em equipes multidisciplinares;
IV. Desempenhar funções de interação e mediação públicas, conforme especifi cado nas políticas da Administração Municipal, estimulando e favorecendo o exercício 
pleno da cidadania;
V. Redigir relatórios, textos, ofícios e correspondências técnico-administrativas, com observância das regras gramaticais e das normas e instruções de comunicação 
ofi cial;
VI. Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas, 
mediante orientação da chefi a imediata;
VII. Analisar processos, realizar estudos e levantamentos de dados e conferir a exatidão da documentação, observando prazos, normas e procedimentos legais, individ-
ualmente ou em equipes multidisciplinares;
VIII. Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, 
alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área de atuação;
IX. Contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas;
X. Propor à chefi a imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, ma-
nutenção e reparo de materiais e equipamentos.
XI. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
XII. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;
XIII. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações da Administração Pública Municipal;
XV. Analisar, elaborar e executar programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofi ssionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber 
limitações e desenvolver potencialidades do usuário do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
XVI. Desenvolver ações de acolhida, encaminhamentos, mediação de grupos, visitas domiciliares, atendimentos e acompanhamentos particularizados e em grupo às 
famílias referenciadas aos equipamentos públicos;
XVII. Planejar e implementar as ações do trabalho social essencial dos serviços socioassistenciais, de acordo com as características do território de abrangência dos 
equipamentos públicos;
XVIII. Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território;
XIX. Realizar busca ativa nos territórios e desenvolvimento de projetos que visam prevenir o aumento de incidência de situações de risco;
XX. Garantir o registro das ações desenvolvidas nos sistemas de informação;
XXI. Realizar encaminhamentos para a rede socioassistencial e para rede intersetorial;
XXII. Participar de reuniões sistemáticas, para planejamento das ações a serem desenvolvidas, defi nição de fl uxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento 
dos usuários; organização dos encaminhamentos, fl uxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas.

Ciente,  

Nome :_____________________________________  Matrícula:____________________

Contagem, _____ de _______________________ de 2021.
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ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
PROCESSO SELETIVO – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº 01/2021

I – DADOS PESSOAIS

NOME (sem abreviaturas)

NOME SOCIAL

ENDEREÇO: (Rua/Av./nº)

BAIRRO CIDADE ESTADO
CEP

TELEFONES
E-MAIL

DATA DE NASCIMENTO

_____/_____/_______ ESTADO CIVIL NATURALIDADE
UF

SEXO:  (    ) MASCULINO        (    ) FEMININO

IDENTIDADE ÓRG. EXPEDIDOR CPF PIS/PASEP/NIS

II Đ FORMAÇÃO ACADÊMICA

ANO: 
INSTITUIÇÃO: NOME DO CURSO / Carga Horária:

GRADUAÇÃO (   ) / PÓS-GRADUAÇÃO: (  ) ESPECIALIZAÇÃO (  ) MESTRADO (  ) DOUTORADO

ANO: 
INSTITUIÇÃO: NOME DO CURSO / Carga Horária:

GRADUAÇÃO (   ) / PÓS-GRADUAÇÃO: (  ) ESPECIALIZAÇÃO (  ) MESTRADO (  ) DOUTORADO

ANO: 
INSTITUIÇÃO: NOME DO CURSO / Carga Horária:

GRADUAÇÃO (   ) / PÓS-GRADUAÇÃO: (  ) ESPECIALIZAÇÃO (  ) MESTRADO (  ) DOUTORADO

ANO: 
INSTITUIÇÃO: NOME DO CURSO / Carga Horária:

GRADUAÇÃO (   ) / PÓS-GRADUAÇÃO: (  ) ESPECIALIZAÇÃO (  ) MESTRADO (  ) DOUTORADO

III Đ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

INSTITUIÇÃO

CARGOS OCUPADOS / FUNÇÕES EXERCIDASTEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA EM SEMESTRES

INSTITUIÇÃO

CARGOS OCUPADOS / FUNÇÕES EXERCIDASTEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA EM SEMESTRES
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INSTITUIÇÃO

CARGOS OCUPADOS / FUNÇÕES EXERCIDASTEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA EM SEMESTRES

REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
Eu___________________________________________________________________________________,
CPF n.º________________________________, venho requerer o atendimento especial abaixo assinalado para as realizações da entrevista referente ao Processo Seletivo da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

(  ) Entrevista com Intérprete de Libras
(  ) Outros:_____________________________________________________________________________

Obs.: Deve ser anexado aos documentos o laudo médico.

(   ) DECLARO estar ciente que os documentos comprobatórios de todos os títulos de formação acadêmica e experiência profi ssional declarados neste formulário de-
verão ser entregues à  comissão organizadora, conforme procedimentos e período defi nidos neste edital, caso eu seja classifi cado para a segunda etapa deste processo 
seletivo, sob pena de desclassifi cação.
 (   ) DECLARO estar ciente que os títulos a serem considerados para pontuação serão obrigatoriamente os descritos acima, a serem devidamente comprovados na 
hipótese de classifi cação para a segunda etapa do processo seletivo, sob pena de desclassifi cação.

Contagem, _____ de __________________ de 2021.

 ___________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ADESÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

Eu, ________________________________________________________________________ (nome), inscrito(a) no CPF sob o n.º:_________________________, RG n.º: 
______________________ com domicílio na_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________(endereço completo).
DECLARO expressamente, sob as penas da Lei, que me submeto total, irrestrita e irretratavelmente aos Termos do Edital SMDS nº XXXXXXXX .

Contagem, _______ de____________ de 2021.

____________________________________________
Assinatura do candidato

ANEXO IV

TERMO DE COMPROMISSO
(A ser preenchido no ato de admissão)

Sob as penas da Lei e em conformidade com o disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988, DECLARO para os devidos fi ns:

a) Não possuir qualquer vínculo, de parentesco ou de matrimônio, afi m ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção, com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 
Municipais, Procurador-Geral, Controlador-Geral, Secretários Adjuntos, Auditor-Geral, Corregedor-Geral, Ouvidor, ou qualquer outro ocupante de cargo de direção, 
chefi a ou assessoramento, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, bem como dos Vereadores ou de qualquer ocupante de cargo 
de direção, chefi a e assessoramento da Câmara Municipal, conforme Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.
b) Não receber provento, remuneração, seguro-desemprego ou qualquer outra renda do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal.
Sou sabedor que a inveracidade das declarações neste ato proferidas, acarretarão consequências jurídico-administrativas cabíveis e tornarão nulo de pleno direito a 
posse na função de Coordenação de CRAS e CREAS.
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Contagem, ____ de _________________ de 2021.

___________________________________
(Assinatura)
RG:
CPF: 

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO SECRETÁRIO

Declaro estar ciente que o (a) servidor (a) ou empregado (a) público (a) _____________________________________________________________________, BM___________, 
ocupante do cargo _____________________________________, vínculo ________________________, irá participar do processo de seleção interna para a função gratifi cada 
de Coordenador do CRAS/CREAS, para preenchimento de vaga. Em caso de aprovação o candidato será liberado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para assumir 
a Coordenação da respectiva Unidade, salvo deliberação em contrário da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. 

Contagem, __de _________ de 2021.

 ____________________________________________ 
Assinatura e carimbo da chefi a imediata do candidato 

ANEXO VI
Referências Bibliográfi cas:

∙ BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno de orientações técnicas sobre o PAIF. v. 1. Brasília, DF, 2012;
∙ BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno de orientações técnicas sobre o PAIF. v. 2. Brasília, DF, 2012;∙BRASIL. Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome. Caderno de orientações técnicas sobre o PAEF
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
Brasília: MDS, 2013. 56p;
∙ BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social Departamento de Proteção Social Básica Departamento de 
Proteção Social Especial. Fundamentos ético-políticos e rumos teórico metodológicos para fortalecer o Trabalho Social com Famílias na Política Nacional de Assistência 
Social. Brasília, DF, 2016.
∙ Tipifi cação
∙ NOB RH
∙ Lei Orgânica de Assistência Social;
∙ Política Nacional de Assistência Social;
∙ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social;
∙ BRASIL, CapacitaSUAS Caderno 2. Proteção de Assistência Social: Segurança de Acesso a Benefícios e Serviços de Qualidade / Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Centro de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 1 ed. – Brasília: MDS, 2013, 108 p.

C.M.D.C.A.C.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 1ª Plenária ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, que será realizada na próxima quarta-feira dia 24 de fevereiro de 2021, às 9:00hs através da Plataforma 
TEAMS.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 22 de fevereiro de 2021 Página 19 de 20 Diário Oficial de Contagem - Edição 5012

 Pauta:
1-Mesa Diretora:
Apresentação dos novos representantes do governo e do legislativo;

Eleição dos novos membros do governo para os cargos de vice-presidente e primeiro(a) secretário(a) da Mesa Diretora;

Recomposição dos membros das comissões temáticas;

Ofi cio de indicação de representantes para o COMPETI ( Um titular e um suplente);

E-mail da coordenadora comissão de registro referente sugestão de prorrogação de validade dos registros;

2-Informes:
Ofi cio da vara da infância; 
Ofício Conselho Tutelar Eldorado; 
Ofi cio Coordenação dos 35 Conselheiros Tutelares.

José William da Silva
Presidente do CMDCAC 

Câmara Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, 
CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

DAVI COSTA DA SILVA 141.208.096-76 01/02/2021 31/12/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM O INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

MARIANA TEIXEIRA MONTEIRO 149.746.946-50 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

ANA CAROLINE REZENDE 020.522.036-30 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

AGNES ARIADNE LOPES DE SOUZA FERREIRA 155.301.386-75 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A DOM HELDER ESCOLA DE DIREITO.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

BRENDA ALVES DE OLIVEIRA 143.404.266-95 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

GABRIEL SANTANA DE OLIVEIRA MENDES 127.199.596-42 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A DOM HELDER ESCOLA DE DIREITO.
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ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

LUIZA CRISTINA MORAIS FAZOLO 130.676.356-80 01/02/2021 30/06/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE DE DIREITO DE CONTAGEM – FDCON.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

LYSLEN VITORIA DOS SANTOS MEDEIROS 147.401.556-56 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

MARIANA DO CARMO REZENDE VIEIRA 144.819.946-81 01/02/2021 30/11/2021 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

PATRICIA DE CARVALHO SILVA 052.670.416-02 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A UNIVERSIDADE PITAGORAS – UNOPAR.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

POLIANE MOREIRA GOMES 110.067.276-12 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE DE DIREITO DE CONTAGEM – FDCON.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

REBEKA RODRIGUES E RODRIGUES 079.536.276-55 01/02/2021 31/01/2022 1.050,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA - FUNIP

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

ANDREZA PRISCILA ANDRADE 094.496.226-20 01/02/2021 30/09/2021 1.800,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A UNIVERSIDADE PITAGORAS – UNOPAR.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

MIRIAN ROSA DE SOUZA 101.187.316-88 01/02/2021 31/10/2021 1.800,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM O CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIÃO DAS AMÉRICAS.

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

IZABELLA LUIZA REZENDE 125.935.496-29 01/02/2021 31/08//2021 1.800,00

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, CELEBRADO COM A FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA - FUNIP

ESTAGIÁRIO CPF INICIO TÉRMINO VALOR R$

ISRAEL FILIPE FONSECA ROSA 138.095.646-30 01/02/2021 31/01/2022 1.800,00
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