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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Secretaria Municipal de Administração
Expediente
CONVOCAÇÃO. O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “a” inciso II do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, tendo
em vista o resultado final do Processo Seletivo 05/2022, convoca para o cargo de
MÉDICO PSF, do Município de Patos de Minas – MG, para contratação, em virtude de
aprovação em Processo Seletivo homologado em 14/04/2022 o (a) candidato(a):
BARBARA ANDRESSA SILVA FERREIRA – classificado(a) em 15° lugar na lista
geral. Patos de Minas, 26 de maio de 2022. Luis Eduardo Falcão Ferreira. Prefeito
Municipal. Fone: (34) 3822-9856.
CONVOCAÇÃO. O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “a” inciso II do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, tendo
em vista o resultado final do Processo Seletivo 05/2022, convoca para o cargo de
MÉDICO PSF, do Município de Patos de Minas – MG, para contratação, em virtude de
aprovação em Processo Seletivo homologado em 14/04/2022 o (a) candidato(a):
GABRIELE ROCHA SANT’ANA QUEIROZ – classificado(a) em 16° lugar na lista
geral. Patos de Minas, 26 de maio de 2022. Luis Eduardo Falcão Ferreira. Prefeito
Municipal. Fone: (34) 3822-9856.

PATOS DE MINAS, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022
Solicita-se que os candidatos cheguem a Secretaria Municipal de Educação com 10
minutos de antecedência, de acordo com o horário marcado neste edital.
Os candidatos interessados na vaga de contrato deverão apresentar os seguintes
documentos:
1 - Carteira de identificação e CPF;
2 - Original e duas cópias do diploma de curso de graduação devidamente registrado
pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso emitida nos últimos 12(doze) meses,
acompanhado de histórico escolar;
3 - Original e duas cópias do diploma de curso de especialização, Mestrado, Doutorado,
devidamente reconhecido pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso emitida nos
últimos 12(doze) meses, acompanhado de histórico escolar, que comprovam a
pontuação no processo seletivo 014/2021;
4 - Original e duas cópias do diploma de conclusão de Ensino Médio, na modalidade
Normal – Magistério, ou declaração de conclusão de curso emitida nos últimos 12(doze)
meses, acompanhado de histórico escolar, para o cargo de Educador Infantil, se for o
caso;
5 - Registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional CREF,
para o cargo de PEB Educação Física, dentro do prazo de validade.
Os candidatos deverão apresentar toda a documentação que comprova a habilitação para
o cargo pretendido conforme previsto no Edital do Processo Seletivo 014/2021.
Os classificados na listagem de pessoas com deficiência e de cotas para negros,
interessados nas vagas de contrato, deverão se fazer presentes desde o horário de início
das convocações para os cargos divulgados neste edital. Caso os primeiros classificados
das referidas listagens não estejam presentes, serão chamados os demais candidatos até
que a vaga destinada para pessoa com deficiência e cota para negros seja preenchida.
O candidato que optar pela vaga reservada para negro assinará declaração na ocasião de
sua admissão junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, quando poderá ser
verificada a condição de enquadramento do candidato, conforme normativa do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre
procedimentos para esse fim.
A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou não
representados por procuradores não se interessam pelo cargo divulgado no edital.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2022 - Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de detecção, registro e
disponibilização de imagens de infração com fornecimento de equipamentos e suporte
ao controle do trânsito no Município de Patos de Minas. A Comissão de Pregão
Eletrônico da Prefeitura Municipal de Patos de Minas/MG, atendendo ao interesse
público, à eficácia do processo licitatório e ao questionamento recebido, retifica o edital
do Pregão Eletrônico n.º 39/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de detecção, registro e disponibilização de imagens de infração
com fornecimento de equipamentos e suporte ao controle do trânsito no Município de
Patos de Minas, conforme a seguir: No Anexo I – Termo de referência/Projeto Básico: *
Onde lê-se: 4.1.7 O sistema Talonário Eletrônico deverá atender integralmente o
disposto nas Portarias nº 59/07, 141/10 e 1279/10 do CONTRAN. Leia-se: 4.1.7 O
Sistema deverá ser homologado pelo DENATRAN, conforme preceitua a Portaria 99 de
01 de junho de 2017 e posteriores alterações. As datas permanecem inalteradas:
LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 27/05/2022 às 12:59 (doze horas e
cinquenta e nove minutos). ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 27/05/2022 às 13:00 (treze horas). A retificação foi juntada aos autos e está à
disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, das 07:00 às 18:00 horas
e
a
disposição
de
todos
os
interessados
nos
sites
www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 25 de
maio de 2022. Daniela Fátima de Oliveira Magalhães - Pregoeira.

Ressalta-se que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer
normalmente em outros editais.
CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO
Somente será permitida a entrada dos candidatos convocados de acordo com a lista de
classificação.
Dia 30/05/2022
CARGO

HORÁRIO
8h

PEB Língua Estrangeira
Moderna - Inglês

Instituição: E. M. Norma Borges Beluco
Turno: Manhã
Período: 08/06/2022 a 07/07/2022

8h30 min

Expediente
PEB Educação Física

O Município de Patos de Minas através da Secretaria Municipal de Educação convoca
candidatos interessados em vagas de contrato de Educador Infantil, PEB Língua
Estrangeira Moderna - Inglês, PEB Educação Física, PEB Anos Iniciais, PEB Língua
Portuguesa, para reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na
Avenida Getulio Vargas, 245, bairro Centro, conforme cronograma anexo.
O recrutamento de pessoal a ser contratado será feito através das listas de candidatos
classificados no processo seletivo 014/2021. Os procedimentos de contratação irão
obedecer a Instrução nº 01/2022.

Classificados até o 96º lugar

A vaga será destinada para deficiente ou para cota
de pessoas negras/pardas. Caso não comparecer
candidatos da lista de deficiente ou cota para
pessoas negras/pardas, a vaga será destinada para
ampla concorrência.

Secretaria Municipal de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 46/2022

PÚBLICO-ALVO
Classificados no Processo
Seletivo 014/2021

Classificados até o 185º lugar

Instituição: E. M. Gino André Barbosa (Posses do
Chumbo)
Turno: Manhã
Período: até 1º/12/2022
Obs: Aulas em Posses do Chumbo e em Areado
14 módulos aula e 7 módulos atividade
A vaga será destinada para deficiente ou para cota
de pessoas negras/pardas. Caso não comparecer
candidatos da lista de deficiente ou cota para
pessoas negras/pardas, a vaga será destinada para
ampla concorrência.

PEB – Anos Iniciais

No ato da chamada para o cargo ao qual os candidatos concorrem, os interessados
deverão se fazer presentes, tendo em vista local e horário pré-determinados.

9h

Classificados até o 850º lugar

Instituição: E. M. Aristides Memória
Turno: 11h25min às 17h25min (01 vaga)

Assinado de forma digital por diario
DN: c=BR, st=MG, o=CPD,
ou=municipio de patos de minas,
cn=diario,
email=diario@patosdeminas.mg.go
v.br
Dados: 2022.05.25 15:56:13 -03'00'
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Período: até 07/07/2022
A vaga será destinada para deficiente. Caso não
comparecer candidatos da lista de deficiente a
vaga será destinada para ampla concorrência.
9h30min

Classificados até o 176º lugar

Instituição: E. M. Jacques Correa (B. Lagoinha) e
E. M. Major Augusto (Areado)

PEB – Língua Portuguesa

Turno: manhã (01 vaga)
Período: até 22/12/2022
Obs.: 10 módulos aula e 05 módulos atividade na
E. M Jacques Correa
05 módulos aula e 02 módulos atividade na E. M.
Major Augusto.
A vaga será destinada para cota de pessoas
negras/pardas. Caso não comparecer candidatos
da lista de cota para pessoas negras/pardas, a vaga
será destinada para ampla concorrência.
10h

Classificados até o 600º lugar

Instituição: CMEI Caic (B. Morada do Sol)
Educador Infantil

Turno: tarde (01 vaga)
Período: até 05/07/2022
Uma vaga será destinada para deficiente. Caso
não comparecer candidatos da lista de deficiente
as vagas serão destinadas para ampla
concorrência.

Patos de Minas, 25 de maio de 2022.
Profª. Sônia Maria da Silveira
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde
Expediente
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO – (ARP) E CONTRATO// ARP:
091/2022, detentora da Ata: FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição de jalecos para
utilização nos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. Valor: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Pregão Eletrônico nº 34/2022. Data de Assinatura: 09/05/2022.
Vigência: 08/05/2023. Patos de Minas, 25 de maio de 2022. Luiz Eduardo Ferreira
Falcão - Prefeito Municipal.

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos
Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de
errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações
sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de
Comunicação Social.

DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Doutor José
Olympio de Mello, 151 –
Bairro Eldorado – Patos de
Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O. CAIXETA
Diagramação

Órgão Oficial do Município de Patos de Minas, criado pela Lei n.º 7.687 de 28 de
novembro de 2018 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 4.703, de 03 de
outubro de 2019.
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