
 
Lei Municipal Nº 1387                      Edição: 119    terça-feira, 18 de Setembro de 2018 

Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, 
validade jurídica e integridade. 

Página 1 de  4 

 

Sumário 

Sumário ................................................. 1 

Poder Executivo ................................................ 1 

Licitações ....................................................... 1 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018 ....... 1 

Sec. Educação ............................................... 1 

EDITAL 008- 2018 ....................................... 1 

CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR ........... 1 

Poder Legislativo .............................................. 3 

LEI Nº 1465 de 14 de setembro de 2018 ...... 3 

 

Poder Executivo 

 
Licitações 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

torna público para conhecimento dos interessados 

edital de Pregão Presencial nº 052/2018 – 

Processo Licitatório nº 127/2018. Objeto: 

Aquisição de placas de sinalização para o 

município. Tipo: Menor preço por item/Registro 

de preço. O Recebimento dos envelopes: 

02/10/2018 até 07h50, na Praça Padre João Maciel 

Neiva, 15 - Centro - Santana da Vargem/MG a 

sessão terá início às 08h00 do dia 02/10/2018. O 

edital está disponível no site 

www.santanadavargem.mg.gov.br ou no 

Departamento de compras e licitações na Praça 

Padre João Maciel Neiva, 15 - Centro - Santana da 

Vargem - CEP 37.195-000. Informações pelos 

telefones (35) 3858-1200, (35)3858-1146 ou e-

mail 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br.                

      

Sec. Educação 

 

EDITAL 008- 2018 

CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR 

 

                        O Município de Santana da 

Vargem, com sede nesta cidade, na Praça Pe. João 

M. Neiva, nº. 15, Centro, através da Secretaria 

Municipal de Educação, com fundamento no art. 

37, da Lei Municipal nº. 1.084, de 02 de Julho de 

2008 e alterações posteriores, devidamente 

representada pela Secretária Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sra. Edna 

Ozana Costa de Paula, convoca através do 

presente edital, professores interessados em 

participar da disputa de vagas de professor da 

Rede Municipal de Ensino. 

01 - Natureza do cargo: Professor 

02 - Habilitação necessária: Licenciatura plena em 

Pedagogia 

03 - Quantidade de vagas:  

       -  02 vagas  (E. M. Doralice Mendonça Reis) 

/ Ensino Fundamental, período vespertino/ 

matutino (podendo ser prorrogado). 

04 - Período do contrato de trabalho: de 20 de 

setembro a 19 de dezembro de 2018/ 20 de 

setembro a 19 de outubro de 2018, podendo 

ser rescindido a qualquer tempo, a bem do 

interesse público.  

05 - Regime de trabalho: estatutário 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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06 - Carga horária semanal: 24 horas 

07 - A concorrência da vaga se dará às (12:45h) 

doze horas e quarenta e cinco minutos do dia 19 

de setembro de 2018  na Secretaria Municipal de 

Educação, Rua José Batista de Figueiredo, nº 74, 

Centro, Santana da Vargem – MG. 

08 - Não serão aceitas participações por 

procuração. 

09 - Serão, pela ordem, critérios para desempate: 

    a) Licenciatura Plena em Pedagogia e ou 

Normal Superior com complementação 

pedagógica    (Apresentação do Diploma ou 

Declaração de Conclusão acompanhada do 

Histórico). 

            b) tempo de exercício na função específica 

neste Município (tempo que não esteja 

vinculado a cargo efetivo ou designado na 

função em 2018); 

           c) tempo de exercício na função específica 

no estado (tempo que não esteja vinculado a 

cargo efetivo / designado ou em outra rede 

municipal na função em 2018); 

           d) tempo de exercício em função pública 

neste município (Rede Municipal); 

           e) tempo de exercício em função pública 

estadual; 

           f) tempo de exercício em função pública em 

outro município; 

           g) idade (mais idoso); 

10 - Documentação pessoal necessária / original e 

cópia (a não apresentação dos documentos com 

suas cópias citados abaixo desclassificará o 

candidato): 

- Documento de identidade; 

- Título eleitoral; 

   - Comprovante (s) ou Certidão de votação 

da última eleição; 

   - Comprovante de estar em dia com as 

obrigações militares, para candidato do sexo 

masculino, dispensada a exigência quando se 

tratar de cidadão com mais de 45 anos; 

   - Comprovante de inscrição no 

PIS/PASEP, ou declaração de próprio punho que 

não possui; 

   - Comprovante de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF; 

   - Carteira de trabalho – CTPS (Páginas de 

foto e qualificação civil); 

   - Certidão de casamento ou nascimento; 

   - Certidão de nascimento de filhos 

menores de 14 anos com cartão de vacina; 

   - Número da Conta corrente no Banco do 

Brasil ou declaração que não possui; 

   - Comprovante de endereço. 

11 - Não havendo interessados na função descrita 

no item 1, com o cumprimento de critérios 

estabelecidos no item 11, a Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com fulcro 

no art. 38, §2º e §3º da Lei Municipal nº. 717, de 

26 de abril de 2000, ofertará a vaga aos 

profissionais do magistério efetivos no Município, 

cujos critérios de desempate serão: 

  a) tempo de exercício de profissional do 

magistério no cargo efetivo no Município de 

Santana da Vargem; 

  b) idade (mais idoso).  
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Lei Municipal Nº 1387                      Edição: 119    terça-feira, 18 de Setembro de 2018 

Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, 
validade jurídica e integridade. 

Página 3 de  4 

 

OBS: 

 O servidor dispensado, a pedido, só 

poderá ser novamente contratado no 

Município decorrido o prazo de 60 

(sessenta) dias de dispensa, na função, 

considerando o interesse Público. 

 A contratação, obedecida todos os 

trâmites e exigências deste Edital, fica 

condicionada ao Atestado Médico 

Admissional do município. 

Santana da Vargem - MG, 18 de setembro de 

2018 

 

EDNA OZANA COSTA DE PAULA 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER 

 

Poder Legislativo 
 

LEI Nº 1465 de 14 de setembro de 2018 
 

Institui no âmbito da Administração Pública 

Municipal, a Semana da Consciência Negra, a 

ser realizada anualmente no mês de novembro, 

na semana que recair o dia 20 de novembro, 

“Dia Nacional da Consciência Negra”, data que 

lembra o dia em que foi assassinado, em 1695, 

o líder Zumbi, do Quilombo dos Palmares, um 

dos principais símbolos da resistência negra à 

escravidão. 

 

A Câmara Municipal de Santana da Vargem 

decreta: 

 

Art. 1º. Fica incluída no 

calendário da Administração Pública 

Municipal, a "Semana da Consciência 

Negra" a se realizar todos os anos nas 

semanas que recair o dia 20 de novembro, 

Dia Nacional da Consciência Negra (Lei 

Federal nº 10.639, de 09.01.2003), data 

que lembra o dia em que foi assassinado, 

em 1695, o líder Zumbi, do Quilombo dos 

Palmares, um dos principais símbolos da 

resistência negra à escravidão. 

Art. 2º. A referida semana será 

dedicada ao desenvolvimento de ações 

educativas acerca da situação sócio-

econômica da população negra em nossa 

sociedade e de valorização da História e 

Cultura Afro-Brasileira. 

Art. 3º. O Poder Executivo 

programará essas ações, através das 

Secretarias de Educação e de Cultura, 

objetivando sempre promover a cultura da 

igualdade racial, o respeito à diversidade 

religiosa e o combate ao racismo, ao 

preconceito e à discriminação racial. 

Parágrafo único: A 

programação, da semana da Consciência 

Negra, necessariamente teria que envolver 

os alunos das escolas municipais. 

Art. 4º. As despesas decorrentes 

da presente lei correrão por conta de 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, ficando 

revogadas disposições em contrário. 

 

 Plenário José Noel Gouvêa, 14 de 

setembro de 2018. 

 

  Vereador Rodrigo Scalioni Brito 

 

Eu, Silmara Girlaine Honório, no uso das minhas 

atribuições, em especial ao Art. 35, parágrafo 

único, promulgo essa lei. 

 

 

Silmara Girlaine Honório 

Vice Presidente 

 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – 

MASP: 1120 

 

Conteudista Licitações:  Estefânia Aparecida de 

Souza Rabello – MASP: 1198 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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