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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

Aviso de Licit ação - Concorrência Pública nº:
009/2016 - Processo Licit atório nº: 053/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada
para execução de construção civil da “Praça João
Paulo II” no bairro Antônio Pimenta em Montes
Claros-MG.
Data da sessão: 30/03/2016
Entrega de envelopes: até às 09h00min do dia
30/03/2016
Abertura dos envelopes: às 09h30min do dia 30/
03/2016
Local: Sala Central da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento, situada na Av. Cula
Mangabeira 211-Bairro Centro – Montes Claros-MG.
O Edital estará disponível a partir do dia 25/02/2016
poderá ser retirado de forma gratuita no site da
Prefeitura de Montes Claros no endereço http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras

Montes Claros, 24 de fevereiro de 2016.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0177/2015
Processo Nº. 0420/2015

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais médico-hospitalares para
serem utilizados pelas unidades de saúde em
atendimento aos usuários do SUS, com reserva de
cota para microempresas e empresas de pequeno
porte.
ENCAMINHAMENTO/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propostas deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico
no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
10h00min do dia 11 de março de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h00min do dia
11 de março de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 14h00min do dia 11 de
março de 2016.
O Edital Está disponível nos sítios
www.montesclaros.mg.gov.br/Central de Compras/
Pregão PMMC e www.licitacoes-e.com.br.

Montes Claros, 24 de fevereiro de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-
38-3229-3183 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP – 39.401-002 - Montes Claros – MG

EXTRATO RESULTADO DE PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2016

O Pregoeiro Municip al na forma da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações, torna
público o Result ado Final dos Processos
Licit atórios abaixo identificados:
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 0171/2015
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL  DE CONSTRUÇÃO PARA
ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS , processo
homologado em 30/12/2015. Contratados:

ANGELIN COMÉRCIO DE MADEIRAS L TDA –
EPP........................................... R$ 5.104,80
DEPOSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS
LTDA- EPP. R$ 345.773,80
INFANTARIA COMERCIAL LTDA – ME. R$
1.399,00
REPFOR COMERCIO DE FUNDIDOS EIRELI
– ME. R$ 54.800,00
CONCRETO PRE-MOLDADOS NORTE DE
MINAS LTDA-EPP. R$ 2.630.000,00

Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da
assinatura da Ata de Registro de preços.
Assinatura da Ata de registro de preços em 30/
12/2015.
A íntegra da Ata de Registro de Preços
encontra-se Disponível na página da
Prefeitura de Montes Claros na Internet no
endereço: www.montesclaros.mg.gov .br

Montes Claros (MG), 24 de Fevereiro de
2016

Pregoeiro Municip al

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

EXTRATO Nº 047/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o T ermo de
Adit amento referente ao processo abaixo
relacionado:

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P004814, proveniente do Processo n°
048/2014, Dispensa de Licitação nº 016/2014. Cujo
objeto é: Contratação de empresa especializada
em obras e serviço de engenharia para costrução
da quadra Poliesortiva da Escola Municipal
Professora Eunice Carneiro. Contrat ada:  ESURB
- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS
E URBANIZAÇÃO . QuartoT ermo de Adit amento.
Os prazos de vigência do contratual e de prestação
de serviço, previstos na Cláusula Terceira do
Contrato original, ficam prorrogados por mais 60
(sessenta) dias, tendo como termo inicial
23.01.2016 e, como termo final 22.03.2016.
Firmado em 20 de janeiro de 2016.

Montes Claros (MG), 24 de fevereiro de 2016.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

- EXTRATO DE CONTRATO -
Processo nº004/2016 Processo nº004/2016 Processo nº004/2016 Processo nº004/2016 Processo nº004/
2016 Processo nº004/2016 Processo nº004/2016  Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
X ALAÍDE MARIA  DE JESUS RAMETTA-ME. Valor do contrato: R$ 15.250,00 (quinze mil, duzentos e
cinquenta reais). Prazo de vigência: até 31/12/2016. Dotação Orçamentária:
010101.031.0001.2004.3339030000000.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-

3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO Nº 022/2016 – Termo de Adit amento
O Pregoeiro Municipal na forma da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações torna público o Resultado
Final do Processo Licitatório abaixo identificado:

Termo de Adit amento
Contrato nº P03014-01, proveniente do Processo
n° 055/2014, Pregão Eletrônico nº 030/2014. Cujo
objeto é: Contrat ação de empresa especializada
para fornecimento de sistemas corporativos
(módulos de gestão administrativa, educação,
saúde, desenvolvimento social e business
intell igence) p ara diversas secret arias -
Contrat ada: Taylor Sistemas Lt da - ME -
Primeiro Termo de Adit amento:   Os prazos de
vigência do contrato e prestação dos serviços,
previstos na Cláusula Quarta do Contrato inicial,
ficam prorrogados por mais 06 (seis) meses, tendo
como termo inicial 23.12.2015 e termo final
22.06.2016. O valor global, previsto na Cláusula
Segunda do Contrato Inicial, para o presente
aditamento, passa a ser R$395.549,21 (trezentos
e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove
reais e vinte e um centavos). Firmado em 20/12/
2015.

Montes Claros (MG), 24 de fevereiro de 2016.
Pregoeiro Municipal

          CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
         CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

        Lei Municipal Nº: 1935/1991  Lei Federal Nº:8069-90 
        CASA DA CIDADANIA DE MONTES CLAROS/MG 

RESOLUÇÃO N° 03  CMDCA/MOC 

DISPÕE SOBRE O RESULTADO FINAL DO EDITAL 03/2015 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Montes Claros - CMDCA, no uso das suas atribuições legais, conforme deliberação da 
plenária na reunião ordinária do dia 24 fevereiro de 2016. 

RESOLVE: 

Art. 1°. Através de deliberação da plenária aprovar os seguintes os projetos apresentados ao Edital N° 03/2015 do CMDCA: 
 

 Instituição Projeto Valor 
Associação Resgatando Vidas Gol de Cidadania R$ 50.000,00 
Centro Paula Elizabete Comunidade Ativa R$ 50.000,00 
Fundação Sara Cuidar R$ 50.000,00 
Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Um Lar mais Seguro R$ 50.000,00 
Projeto ISAC Passos para a Cidadania II R$ 50.000,00 
Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência 
Divina 

Formação Profissional e Humana Resgatando a Cidadania R$ 45.891,34 

 
 
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 

Montes Claros, 24 de fevereiro de 2016. 

 

 
__________________________________ 

Everaldo Ramos de Oliveira 
Presidente do CMDCA 
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 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, direta ou indiretamente, através dos diversos programas objetos de convênios firmados pelo Município, 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 contratação de estagiários e formação de cadastro de reserva, conforme as condições 

estabelecidas neste Edital, para os seguintes cursos:  

NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO): 

CURSOS VAGAS 

Administração  10 

Agronomia  02 

Arquitetura  04 

Artes 02 

Biomedicina 01 

Ciências Biológicas 02 

Ciências Contábeis 03 

Ciências Econômicas 03 

Comunicação Social (Jornalismo) 01 

Comunicação Social (Publicidade e Propaganda e Marketing) 01 

Direito 05 

Educação Física Bacharelado 06 

Educação Física Licenciatura 05 

Enfermagem 05 

Engenharia Agrícola 01 

Engenharia Ambiental 02 

Engenharia Civil 05 

Engenharia Elétrica 01 

Engenharia Florestal 01 

Engenharia Mecânica 01 

Engenharia de Produção 02 

Engenharia Química 01 

Farmácia 02 

Fisioterapia 01 

Fonoaudiologia 01 

Geografia 01 

História 01 

Informática Superior (Processamento de Dados, Ciências da Computação, Informática para Gestão de 

Negócios, Análise de Sistemas, Tecnologia em Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas 

de Informação). 

05 

Letras Português 01 

Matemática 01 

Nutrição 01 
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Pedagogia 01 

Psicologia 01 

Serviço Social 02 

Tecnologia em Gestão Pública 01 

Medicina Veterinária 01 

Zootecnia 01 

NÍVEL MÉDIO (PROFISSIONALIZANTE): 

CURSOS 

Técnico em Eletrotécnica 01 

Técnico em Eletrônica 01 

Técnico em Segurança do Trabalho 01 

Técnico em Informática 01 

Técnico em Contabilidade 01 

Técnico em Administração 02 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1-O processo seletivo é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada nesta data pela Secretaria de Planejamento e Gestão, e será regido por este 

Edital, realizado em 2 (duas) etapas distintas: 

1ª etapa  avaliação curricular através dos critérios constantes do quadro 1 deste edital que serão analisados pela Comissão de Avaliação, sendo que a relação dos 

classificados será publicada no site oficial da Prefeitura, www.montesclaros.mg.gov.br, no dia 08/03/2016 a partir das 18 h onde também constará data e horário de 

apresentação dos candidatos para entrevista. 

2ª etapa  entrevista; que compreenderá na investigação da veracidade das informações descritas nos documentos apresentados pelo candidato, que serão 

analisados pela Comissão de Avaliação. Serão considerados classificados para esta etapa somente os candidatos classificados até 2 (duas) vezes o número de 

vagas. 

1.2-O processo de seleção a que se refere o presente edital tem por objetivo o desenvolvimento do educando, oferecendo a preparação para o trabalho através do 

seu contato com as demandas dentro das Secretarias Municipais, 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 de cada Secretaria, quando for necessário o recrutamento de 

estagiário, para substituição de outro ou à execução de serviços; 

1.4-A 1ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, pela Comissão de Avaliação; 

1.5-A 2ª Etapa, a que se refere o item 1.1, será realizada também nas dependências da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, na Avenida Cula 

Mangabeira, 211, Santo Expedito, nesta cidade de Montes Claros/MG, por um ou mais membros da Comissão de Avaliação e um representante da área de atuação 

do candidato, destacado do quadro de servidores do município. As entrevistas se darão nos dias e horários a serem informados, junto a divulgação do resultado da 

1ª Etapa; 

 

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), de nível superior e, no valor máximo de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais), para o estagiário de nível técnico que será condizente com a 

jornada de 30 horas semanais, e auxílio-transporte conforme Decreto Municipal 4.778/2015. 

2.2-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 gratuitas. 

a) As inscrições que não atenderem aos requisitos deste regulamento serão canceladas.  

b) Não será possível alterar os dados pessoais e escolares indicado no ato da inscrição.  

3.2-Orientações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Gerência de Recursos Humanos por meio do telefone 3229-3131; 

3.3-As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no site, www.educamoc.com.br no período de 26/02/2016 a 04/03/2016.  

3.3.1 Ressalte-se que somente serão avaliados os quesitos (item 4. quadro I) informados no momento da inscrição;  

3.4-Em nenhuma hipótese será realizada inscrição na Gerência dos Recursos Humanos, sendo permitido apenas da forma descrita no item anterior (3.3);  

3.5-Somente poderão participar do processo seletivo, estudantes dos cursos descritos no preâmbulo deste Edital; 

3.6-São requisitos básicos para inscrição dos candidatos: 

a- estar devidamente matriculado(a) e frequentando as aulas; 
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b- Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; 

c- não estar cursando os dois últimos períodos do curso no momento da seleção para nível superior (graduação); 

d- não cursar nenhum dos dois últimos semestres letivo, no momento da seleção para nível médio (profissionalizante); 

e- ter a idade mínima de 18 anos completos até a data de admissão para nível superior (graduação); 

f -ter a idade mínima de 16 anos completos até a data de admissão para nível médio (profissionalizante): 

g- não possuir restrições de quaisquer ordens junto à Instituição de Ensino à qual estiver 

vinculado (a); 

h- não pertencer ao quadro efetivo ou temporário de servidores da Prefeitura Municipal de 

Montes Claros/MG; 

i- não ter período de estágio equivalente a 2(dois) anos com a Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, referente ao mesmo curso; 

j- ter conhecimento em informática; 

h- ter disponibilidade para participar das atividades de capacitação por ocasião do início das atividades de estágio, bem como de reuniões de planejamento; 

i- ter disponibilidade de atuação para uma jornada de estágio de até 30 (trinta) horas semanais por todo o período de estágio; 

3.7-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; 

3.8-A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital; 

3.9-Às pessoas com deficiência serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas na presente Seleção e participarão em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere a avaliação curricular e de desenvoltura e aptidão na entrevista; 

3.9.1-As pessoas com deficiência deverão apresentar no ato da entrevista laudo médico que descreva o estado de saúde do candidato; 

3.10-No momento 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; 

3.11-Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que constituam 

inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social; 

3.12-A deficiência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem desenvolvidas no estágio; 

3.13-Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visuais passíveis de correção; 

3.14-As vagas definidas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por falta de Candidato, poderão ser aproveitadas pelos demais inscritos, 

observada a ordem geral de classificação; 

3.15-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; 

3.16-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; 

3.17-Ao efetuar a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição; 

3.18-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 Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão, e será regido por este edital, realizado em 2 (duas) etapas distintas: 1ª Etapa  avaliação curricular e 2º Etapa  entrevista. 

Quadro 1 

Quesitos a serem avaliados Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Cursos de Capacitação * 8 32 

Monitoria* 7 28 

Seminários e ou Congressos* 5 20 

Total: 80 

*Referentes ao curso do estagio almejado 

Quadro 2 

Quesitos a serem avaliados Características dos quesitos a serem avaliados Pontuação Unitária 

Comunicação  Capacidade de expressão oral; 

 Capacidade de ouvir; 

 Empatia; 

 Fluência verbal. 

5 

Conhecimentos Técnicos  Conhecimentos específicos da área. 5 

Postura/Atitudes  Espontaneidade/Gestos forçados; 5 
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 Calma/agitação/agressividade. 

 

Personalidade  Observação do modo de condutas visíveis; 

 Andar, expressão facial, gestos, contato ocular, postura, atividade motora. 
5 

Total: 20 

 

4.2-O candidato classificado deverá apresentar-se para a entrevista que será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, pela 

Comissão de Avaliação, situado na Avenida Cula Mangabeira, nº 211, Centro, no horário constante da publicação, portando documentos pessoais, comprovante de 

matrícula e os originais que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição, conforme item 4.1 quadro I. 

4.3-Informações constantes na ficha de inscrição que não forem devidamente comprovadas acarretarão perda da pontuação, caso tenha sido pontuada, podendo 

ser o candidato desclassificado. 

4.4-Se necessário for, obedecendo a ordem de classificação, haverá segunda chamada para realização da entrevista; 

4.5-O atraso ou não comparecimento para a entrevista implicará na eliminação do candidato do processo seletivo; 

4.6-Caso ocorra empate na pontuação dos candidatos, cada etapa deverá respeitar os seguintes critérios para desempate: 

4.6.1- Na primeira etapa serão usados os 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. 

4.6.2-Na segunda etapa serão usados os seguintes critérios na seguinte ordem: 

a) Candidato que atingir maior pontuação na 1º Etapa; 

b) 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; 

c) Candidato que possuir idade mais avançada. 

 

5. DOS RECURSOS 

5.1-O candidato que se sentir lesado, poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, somente através de formulário disponibilizado no site, (anexo I do 

Edital) que deverá ser impresso, preenchido e entregue na Gerência de Recursos Humanos, sala 112, no Prédio da Prefeitura Municipal de Montes Claros, situado 

na Av. Cula Mangabeira, nº 211, Santo Expedito na data 09/03/2016 das 08:00 h às 17:30 h, quando se tratar de recurso contra a 1º Etapa; 

5.1.1-O resultado do recurso da 1ª etapa será publicado no site www.montesclaros.mg.gov.br no dia 10/03/2016 a partir das 18 h; 

 

6 -DO RESULTADO 

6.1-O resultado final deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será publicado e divulgado no dia 01/04/2016 a partir 18 h, no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Montes Claros  www.montesclaros.mg.gov.br, órgão de publicação dos Atos Oficiais 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 nas diversas Secretarias Municipais, 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; 

7.4-A convocação será feita por E-mail e telefone, devendo o candidato manter atualizados os dados cadastrais junto a esta Instituição. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1-A critério da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, por justo motivo, as datas e/ou os horários das etapas poderão ser alteradas, mediante Retificação de 

Edital a ser publicado, sem que implique em direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

8.2-Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo; 

8.3-O candidato que desistir do estágio será excluído de imediato da lista de classificação; 

8.4-O presente Edital será publicado no órgão de publicação oficial da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, www.montesclaros.mg.gov.br (Diário Oficial) 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. 
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9. DAS CONDIÇÕES FINAIS 

9.1-O estágio não poderá exceder a dois (2) anos; 

9.2-Os candidatos deverão ter disponibilidade para cumprir a carga horária de no mínimo 04 (quatro) 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; 

9.3-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; 

9.4-A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao/a candidato/a decorrentes de: Endereço eletrônico incorreto; 

Número(s) telefônico(s) registrado(s) incorretos, Número(s) telefônico(s) registrado(s) que não atendem, com defeitos, desligados, fora da área de serviço, sinal da 

operadora inoperante;  

9.5-A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão não se responsabiliza por inscrições não realizadas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados;  

9.6-O presente Processo Seletivo terá validade até 01/04/2017. 

9.7-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, 24 de fevereiro de 2016. 

 

Wagner de Paulo Santiago 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. 

ANEXO I DO EDITAL 03/2016 

Nº GERH:___________ 

ILUSTRE SENHOR SERVIDOR DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS-MG. 

 

Eu,_______________________________________ portador(a) do RG:____________, inscrito(a) no CPF___________________, telefone______________, 

candidato(a) a vaga de estágio do curso _____________________________ do processo seletivo de 2016 para vagas de estágio na Prefeitura Municipal de Montes Claros, edital 

003/2016, com inscrição nº___________, venho por meio deste, inconformado(a) com a pontuação a mim atribuída na fase de ___________________________, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, face à Prefeitura Municipal de Montes Claros, pelos seguintes motivos: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

Montes Claros, ___ de _____________ de 2016 

 

_________________________________ 

Assinatura do candidato 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 

Nº GERH: _________ 

Nome do Candidato:_______________________________________________ 

Data de recebimento: ___/___/____                                           ____________________________ 

                                                                                                                   Ass. servidor  
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