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Atos do Poder Executivo
Licitação
Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 005/2016, PAC 040/2016 – Confecção de
material gráfico (diários escolares), do tipo menor preço
por item. O credenciamento e abertura dos envelopes está
marcado para o dia 29/02/2016 às 09:00 horas. O edital
poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba,
com o Sr. Ronei. No horário das 13:00 às 16:00. Email
pmjuatuba@bol.com.br e site www.juatuba.mg.gov.br.
Maiores informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 006/2016, PAC 041/2016 – REGISTRO DE
PREÇOS – Fornecimento de Gêneros alimentícios (pães,
leite e margarina), do tipo menor preço global. licitação
diferenciada modo exclusiva para micro e pequenas
empresas (Lei Complementar 147/2014 – Art. 48 inc. I ).
O credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
para o dia 01/03/2016 às 09:00 horas. O edital poderá
ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba, com o Sr.
Ronei. No horário das 13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@
bol.com.br e site www.juatuba.mg.gov.br. Maiores
informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 004/2016, PAC 032/2016 – Prestação de
serviços de locação de duas enceradeiras (industrial), do
tipo menor preço por item. O credenciamento e abertura
dos envelopes está marcado para o dia 02/03/2016 às
09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das
13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.
juatuba.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone
3535-8200. Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 003/2016, PAC 033/2016 – REGISTRO DE
PREÇOS – Fornecimento de medicamentos genéricos, de
referência e similares constantes da Tabela CMED (Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamentos), do tipo
menor preço por item. licitação diferenciada modo exclusiva
para micro e pequenas empresas (Lei Complementar
147/2014 – Art. 48 inc. I ). O credenciamento e abertura
dos envelopes está marcado para o dia 03/03/2016 às
09:00 horas. O edital poderá ser retirado na Prefeitura
Municipal de Juatuba, com o Sr. Ronei. No horário das
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13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@bol.com.br e site www.
juatuba.mg.gov.br. Maiores informações pelo telefone
3535-8200. Pregoeiro.

Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA – torna público à
tomada de preços nº. 01/2016, do tipo menor preço,
para fornecimentos de gêneros alimentícios (pão, pão de
queijo, leite, manteiga, margarina e refrigerante). Abertura
dos envelopes dia 07/03/2016, às 14horas. O edital está
à disposição de 2ª a 6ª feira das 13 às 17 horas no setor
de licitações na Rua Cleber Soares de Andrade nº 10 no
Centro. Informações neste endereço ou pelo telefone 31
35358273. Pedro Henrique Moreira Matoso (Presidente
da Comissão de Licitações).

Recursos Humanos
12º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL Nº. 001/2015
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no
art. 37 da Constituição Federal, as legislações Estadual
e Municipal em vigor e considerando a homologação do
Resultado Final do Concurso Público realizado através
do Edital nº 001/2015, conforme Decreto 1.987 de 15
de agosto de 2015, torna pública a décima segunda
Convocação e Nomeação dos Aprovados conforme DOM
EXTRA 708/2015.
Os convocados deverão comparecer na Divisão de
Recursos Humanos da Prefeitura de Juatuba, das 12:30 às
16:00, situada na Praça dos Três Poderes, s/nº., Centro,
para apresentar os documentos conforme item 9.2 do
edital, no prazo de 30 (trinta) dias contados da nomeação.
Após apresentação de todos os documentos da 1ª fase,
será realizada a marcação do exame pré-admissional a ser
realizado pelo órgão de saúde indicado pela Prefeitura
Municipal de Juatuba/MG. O não comparecimento no
prazo acima fixado implica em desistência da vaga.
Para a realização do exame médico pré‐admissional
o candidato deverá apresentar documento oficial de
identificação e realizar os exames abaixo discriminados,
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em laboratório de sua livre escolha, desde que de
comprovada capacidade técnica e idoneidade:

* Hemograma
* Glicose
Agente de Controle de Zoonoses
* Anti HBs
* Acetilcolinesterase
* Laudo Ortopédico com aptidão para atividades
físicas, ortotatismo prolongado e Caminhadas Longas
Na inspeção médica poderão ser exigidos novos exames
e testes complementares considerados necessários para
a conclusão do exame médico pré‐admissional, que
ocorrerão, também, a expensas do candidato.
.
CARGO NOME CLASSIFICAÇÃO
Agente de Controle de Zoonoses
Wigberto Lopes
Oliveira Junior 1
Juatuba, 16 de fevereiro de 2016.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal de Juatuba
PORTARIA Nº. 098/2016

NOMEAR SERVIDOR (A)
			
			
A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
conferidas em Lei Complementar nº. 075/2006 – Estatuto
do Servidor,
		
		
Resolve:
		
Art.1º - Nomear o (a) Servidor (a)
Wigberto Lopes Oliveira Junior habilitado (a) no concurso
público, Edital nº001/2015, onde obteve a 1º classificação,
para exercer o cargo de Agente de Controle de Zoonoses
na Secretaria Municipal de Saúde.
		
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Juatuba, 16 de fevereiro de 2016.
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VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS
Prefeita Municipal de Juatuba

TERMO DE POSSE
Na presente data, compareceu Silvio Rodrigues Cardoso
que tomou POSSE no Cargo efetivo de Vigia, o (a) qual foi
Nomeado (a) pela Portaria de Nomeação nº052/2016, de
19/01/2016.
O (a) empossado (a), na minha presença, Valéria Aparecida
dos Santos - Prefeita Municipal de Juatuba, assumiu
o compromisso de cumprir as atribuições inerentes
ao referido cargo, os deveres e responsabilidades
estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou
conhecimento dos direitos inerentes ao Servidor
Municipal.
Juatuba, 16 de Fevereiro de 2016.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal de Juatuba
TERMO DE POSSE
Na presente data, compareceu Gelsimar Ferreira Junior
Filho que tomou POSSE no Cargo efetivo de Psicólogo,
o (a) qual foi Nomeado (a) pela Portaria de Nomeação
nº050/2016, de 19/01/2016.
O (a) empossado (a), na minha presença, Valéria Aparecida
dos Santos - Prefeita Municipal de Juatuba, assumiu
o compromisso de cumprir as atribuições inerentes
ao referido cargo, os deveres e responsabilidades
estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou
conhecimento dos direitos inerentes ao Servidor
Municipal.
Juatuba, 16 de Fevereiro de 2016.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal de Juatuba
XLI EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
MUNICIPAL Nº. 001/2014
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no
art. 37 da Constituição Federal, as legislações Estadual
e Municipal em vigor e considerando a homologação do
Resultado Final do Processo Seletivo realizado através do
Edital nº 001/2014, torna público a Quadragésima primeira
Chamada dos Candidatos Aprovados e Habilitados, para o
provimento dos cargos públicos especificados nos Quadros
I.
Os convocados deverão comparecer, durante os dias
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23/02/2016 e 24/02/2016, das 08:00 às 17:00 horas para
apresentação e entrega dos documentos constantes do
Edital do Processo Seletivo nº 001 de 2014, item 9.2 e
exames de saúde pré-admissionais, conforme relação
disponível no site da prefeitura no endereço www.juatuba.
mg.gov.br. O não comparecimento no prazo acima fixado
implica em desistência da vaga dos termos dos itens 9.8 e
9.10 do Edital 001/2014.
QUADRO I
CARGO Convocados
Agente de combate a endemias 08º e 09º Lugar
QUADRO I – Local de comparecimento: Rua Antônio Suga
Say, 161 – Centro – Juatuba – Telefone: 31-3535-9417
Juatuba, 16 de fevereiro de 2016.

Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal de Juatuba/MG
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