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 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0027/2015 – NOTIFICAÇÃO.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
torna público a notificação referente ao Processo:

Processo nº 0548/2010 – Dispensa Licitação nº
0290/2010 – O Município de Montes Claros notifica
a sociedade empresária GOVERNANÇA BRASIL
S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
para que, no prazo improrrogável de 02 (dois) dias
úteis, contados da publicação deste instrumento
no Diário Oficial Eletrônico do Município, inicie as
atividades de suporte, indispensáveis para a
conclusão da prestação de contas ao TCEMG até
31 de março de 2015. Na oportunidade, concede-
se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
publicação deste instrumento no Diário Oficial
Eletrônico do Município, dentro do Processo
Administrativo nº P0010434/2015 para que a
Notificada, caso queira, apresente resposta por
meio de alegações.

Montes Claros (MG), 13 de março de 2015.

Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA DE MONTES CLAROS 
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
EDITAL nº 03/2015 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, atendendo à demanda da Prefeitura Municipal, tendo em vista as diversas 
requisições de estagiários para auxiliar nas atividades de suas Secretarias; em atendimento ao que dispõe o art 428 da Consolidação 
das Leis do Trabalho  CLT, a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008,e, a Portaria nº 004/2013, de 10 de Abril de 2013, torna pública 
a realização de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para contratação de estagiários, conforme as condições 
estabelecidas neste Edital, para os seguintes cursos:  
 
 

CURSO VAGAS DISPONÍVEIS 

Artes 20 

Educação Física 30 

Matemática 10 

Nutrição 10 

Pedagogia 20 

Português 10 

TOTAL 100 

 
Considerando a vigência do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 003/2014, que expira aos 30/04/2015, a Secretaria de Planejamento 
e Gestão declara, expressamente, que manterá o respeito à ordem de classificação daquele, para os cursos comuns aos dois processos 
seletivos. 
 
 
1-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1-O presente processo seletivo, regido por este Edital, é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão, e, será 
composta de uma única etapa conforme descrição no item 4.1 do presente edital, que consistirá na captação de estudantes, 
interessados em estágio extracurricular, que se inscrevam através do endereço eletrônico: 
http://sis.montesclaros.mg.gov.br:8081/processoselecao,  
1.2-O processo de seleção a que se refere o presente edital tem por objetivo o desenvolvimento do educando, oferecendo ao mesmo 
preparação para o trabalho através do seu contato com a Secretaria Municipal de Educação, onde possa exercer atividades condizentes 
com o conteúdo cursado em sua instituição de ensino. 
1.3-A formação do cadastro de reserva permitirá ao município agilizar o atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação, 
quando for necessário o recrutamento de estagiário, para substituição de outro, ou, à execução de serviços. 
1.4-Este processo seletivo dar-se-á para formar um cadastro de reserva de estagiários para os cursos descritos no quadro constante do 
preâmbulo deste Edital. 
1.5 A convocação dos estudantes para desenvolverem prática profissional supervisionada se dará através de avaliação curricular. 
1.5.1-O candidato poderá ser entrevistado a fim de comprovar a veracidade das informações do currículo. 
1.6-Serão considerados classificados para esta etapa somente os candidatos classificados até 3(três) vezes o número de vagas 
oferecidas. 
 
 
2- DA BOLSA 
 
2.1-Os candidatos, quando convocados, receberão pelas atividades prestadas, uma bolsa complementar educacional no valor máximo 
de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) e auxílio-transporte. 
2.2- A bolsa de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) será condizente com a jornada de 30 horas semanais. 
2.3-Essa bolsa poderá ser reduzida proporcionalmente à redução da carga horária, de acordo com as atividades a serem desenvolvidas. 
 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1- As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado através do endereço eletrônico: 
http://sis.montesclaros.mg.gov.br:8081/processoselecao, no período compreendido entre 20/03/2015 e 23/03/2015, devendo o candidato 
anexar, eletronicamente, o currículo de no máximo 2 (duas) laudas contendo telefone, endereço eletrônico, idade e intenções do 
candidato em assumir o estágio, Instituição de Ensino, curso, período e turno em que frequenta as aulas (somente versão PDF). 
3.3- A inscrição será gratuita. 
3.4- Orientações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, por meio do telefone 3229-8357. 
3.5- Em hipótese nenhuma será realizada inscrição na Gerência dos Recursos Humanos, sendo permitido apenas da forma descrita no 
item anterior (3.1).  
3.3-Só poderão participar do processo seletivo, estudantes dos cursos descritos no preâmbulo deste Edital. 
3.4- São requisitos básicos para inscrição dos candidatos de: 
3.4.1- Nível superior (graduação) em andamento. 
a- Estar devidamente matriculado (a) e frequentando as aulas. 
b- Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país. 
c- Não estar cursando o 1º ou o último período do curso, no momento da convocação. 
d- Ter a idade mínima de 18 anos completos até a data de convocação. 
e- Não pertencer ao quadro efetivo ou temporário de servidores da Prefeitura Municipal de 
Montes Claros/MG. 
f- Não ter período de estágio equivalente a 2(dois) anos com a Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG. 
g- Ter disponibilidade para participar das atividades de capacitação por ocasião do início das atividades de estágio, bem como de 
reuniões de planejamento. 
h- Ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de até 30 (trinta) horas semanais por todo o período de estágio. 
3.5- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer os critérios do Processo, certificando-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos no momento da formalização do Termo de Compromisso de Estágio. 
3.6- A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital. 
3.7- Aos portadores de necessidades especiais serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas na presente Seleção. 
3.7.1- Os portadores de necessidades especiais deverão anexar atestado médico que descreva a situação do candidato (somente 
versão PDF). 
3.8- Quando do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição, via internet, o Candidato com deficiência deverá declarar 
sua condição no campo apropriado a este fim, ficando desta forma indicado para convocação prioritária, juntando laudo médico 
comprobatório original atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID). 
3.9- Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente 
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estabelecidos e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social. 
3.10- A deficiência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem desenvolvidas no estágio. 
3.11- Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção. 
3.12- As vagas definidas para os deficientes que não forem preenchidas por falta de Candidato, poderão ser aproveitadas pelos demais 
inscritos, observada a ordem geral de classificação. 
3.13- Caso o Candidato inscrito com deficiência não se enquadre nas categorias definidas no art. 4º, incisos I a V, do Decreto Federal 
3.298, de 20.12.1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/2004, seu nome será excluído da Lista de candidato com 
Deficiência e passará a constar na Lista Geral de Classificação. 
 
Lista Geral de Classificação; 
 
3.14- O candidato que não declarar ser deficiente no ato da inscrição, e/ou não atender ao solicitado nos itens 3.6 a 3.12 deste Capítulo, 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, nem concorrer às vagas reservadas, seja qual for o motivo alegado. 
3.15- Ao efetuar a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição. 
3.16-A aprovação e classificação geram, para os candidatos, apenas a expectativa de aproveitamento. 
 
4  DO PROCESSO SELETIVO 
 
4.1-O processo seletivo, conforme já descrito no item 1, é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada pela Secretária 
Municipal de Planejamento e Gestão, e será regido por este edital, em etapa única. 
 
1ª Etapa  avaliação curricular, através dos critérios constantes do quadro 1 deste edital que serão analisados pela Comissão de 
Avaliação, nomeada nesta data,, sendo que a relação dos classificados será publicada no site oficial da Prefeitura, 
www.montesclaros.mg.gov.br, até o dia 03/04/2015. Serão considerados classificados para esta etapa somente os candidatos 
selecionados até 3 (três) vezes o número de vagas. 
 

Quadro 1 

Quesitos a serem avaliados Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Cursos de Capacitação 5 20 

Seminários e ou Congressos 5 10 

Total: 30 

 
 
4.2-Caso ocorra empate na pontuação dos candidatos na primeira etapa o desempate seguirá seguintes critérios na seguinte ordem: 
a) Candidato que estiver em período mais avançado desde que possível a renovação do contrato de estágio, ou seja, possibilidade de 
permanecer no estágio por dois anos consecutivos.  
b) Candidato com idade mais avançada. 
 
 
5  DOS RECURSOS  
 
 O candidato que se sentir lesado na análise curricular poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, através de formulário 
disponibilizado no site www.montesclaros.mg.gov.br, que deverá ser impresso, preenchido e entregue na Gerência de Recursos 
Humanos, sala 100, no Prédio da Prefeitura Municipal de Montes Claros, situado na Av. Cula Mangabeira, nº 211, Santo Expedito, no dia 
posterior ao resultado, das 08:00 h às 17:30 h. 
 
6- DO RESULTADO 
 
6.1- O resultado final deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será publicado e divulgado dois dias após a 
interposição dos recursos até as 18h, no site oficial da Prefeitura Municipal de Montes Claros  www.montesclaros.mg.gov.br, órgão de 
publicação dos Atos Oficiais do Município, Diário Oficial do Município, e, no Mural Público da Prefeitura Municipal de Montes Claros. 
6.2-Será de competência exclusiva dos candidatos interessados acompanhar devidamente todas as publicações relativas ao presente 
Processo para todo e qualquer efeito. 
 
7. DAS CONVOCAÇÕES 
 
7.1- A convocação obedecerá à classificação constante da divulgação do resultado final, observado o percentual de vagas reservadas 
para os candidatos com deficiência. 
7.2- A convocação dos candidatos habilitados dependerá da disponibilização de vagas da Secretaria Municipal de Educação, não 
havendo portanto, obrigatoriedade de convocação de todos os classificados no limite de vagas. 
7.3- O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da Prefeitura Municipal de Montes 
Claros/MG, conforme já informado. 
 
8-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1-Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 
8.2-Será considerado desistente o candidato que, convocado, se recusar a iniciar imediatamente o estágio ou que não atender à 
convocação feita através do endereço eletrônico oferecido no momento da inscrição. 
8.3-O presente Edital será publicado no órgão de publicação oficial da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, 
www.montesclaros.mg.gov.br e afixado no quadro de avisos da Secretaria de Planejamento e Gestão, sendo essas as formas oficiais de 
comunicação dos atos do Processo Seletivo para todos os efeitos legais. 
8.4- O estágio não poderá exceder a dois (2) anos. 
8.5- Os candidatos deverão ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 06 horas diárias, cientes de que o horário de 
desenvolvimento do estágio ficará a critério de cada Secretaria em que o estagiário estiver vinculado dentro do máximo legal de 30 
(trinta) horas semanais. 
8.6- Excepcionalmente poderá ser estabelecida, em comum acordo, jornada semanal que venha a contemplar cumprimento de algumas 
horas durante os finais de semana, com vistas ao acompanhamento de eventos culturais, esportivos, turísticos, considerados relevantes 
à complementação do aprendizado, e desde que não ultrapasse a carga horária semanal determinada no Termo de Compromisso de 
Estágio. 
8.7- O presente Processo Seletivo terá validade até 10/04/2016. 
8.8- A qualquer tempo, se comprovados o não atendimento ou a não adequação aos requisitos deste Processo Seletivo ou da 
legislação pertinente, o (a) candidato (a), mesmo que já tenha iniciado as atividades do estágio, será desclassificado (a). 
 
 
                                                                             Montes Claros/MG, 13 de março de 2015. 

 
 
 

WAGNER DE PAULO SANTIAGO 
Secretário Municipal Interino de Planejamento e Gestão 
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CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

PORTARIA Nº72/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o  disposto nas Resoluções
nº15  de 31 de agosto/99, nº24 de 18 de abril
de 2002, nº125 de 12 de dezembro de 2006,
Leis nº3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/
05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/11,
4.745/15 e  Instrução Administrativa nº 03/
2015, de 23/02/2015  deste Legislativo e
demais legislações em vigor, RESOLVE:

Artigo 1º – Alterar a estrutura do gabinete do
vereador Domingos Edmilson Magalhães
conforme descrito a seguir: 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-206, 215 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-51, 60
pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar
G-41, 50 pontos; 04 cargos de Assessor
Parlamentar G-31, 40 pontos. Total de
pontos: 535.

Artigo 2º  - Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março do ano de 2015, o nível de vencimento
do cargo de Assessor Parlamentar, dos
servidores a seguir, lotados no gabinete do

mesmo vereador: Evely V ieira Oliva,  nível G-41,
50 pontos; Maria Ildevan de Freit as Maia , nível
G-206, 215 pontos.

Artigo  3º -  Nomear, a partir do dia 11 (onze) de
março de 2015,  para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, ocupando vagas
existente no gabinete do mesmo vereador, os
senhores a seguir: Filipe Gonçalves Gusmão,
nível G-41, 50 pontos; Gildásio Silveira Souza,
nível G-31, 40 pontos e João Artur Rodrigues
Antunes, nível G-31, 40 pontos.

Artigo 4º  – Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, os servidores
ora nomeados serão exonerados tão logo expire o
mandato do vereador que os indicou, ou a qualquer
tempo, por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 5º  - A presente portaria entra em vigor na
data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Montes Claros,  de 13 março
de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº73/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o  disposto nas Resoluções nº15
de 31 de agosto/99, nº24 de 18 de abril de 2002,
nº125 de 12 de dezembro de 2006, Leis nº 3002/
02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06, 3.718/
07, 3.906/08, 4.461/11, 4.745/15 e  Instrução
Administrativa nº 03/2015, de 23/02/2015  deste
Legislativo e demais legislações em vigor,
RESOLVE:

Artigo 1º – Alterar a estrutura do gabinete do
vereador Wanderley Ferreira de Oliveira
conforme descrito a seguir: 02 cargos de Assessor
Parlamentar G-79, 88 pontos;  01 cargo de
Assessor Parlamentar G-62, 71 pontos; 02 cargos
de Assessor Parlamentar G-51, 60 pontos; 03
cargos de Assessor Parlamentar G-35, 44. Total
de pontos: 499.

Artigo  2º -  Nomear, a partir do dia 11 (onze) de
março do ano de 2015,  para exercer, em comissão,
o cargo de Assessor Parlamentar, ocupando vaga
existente no gabinete do mesmo vereador, o
senhor Genilson Maciejewshy Rocha , nível G-
51, 60 pontos.

Artigo 3º  – Por se tratar de cargo
comissionado, cuja exoneração se dá “ad
nutum”, o servidor ora nomeado será
exonerado tão logo expire o mandato do
vereador que o indicou, ou a qualquer tempo,
por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 4º - A presente portaria entra em vigor
na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Montes Claros,  de 13
março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara
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