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RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                     

PORTARIA Nº 010 / 2022 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público em cargo 

comissionado. O Prefeito do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR, 

interinamente, sem ônus para o Município, o Secretário Municipal Elder Junio de Melo portador do RG 

nº MG-12.642.088, inscrito no CPF sob o nº 057.949.176-52, para exercer também, as funções do 

cargo em comissão de Secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento, no período 

de 06 de janeiro de 2022 a 27 de janeiro de 2022, tendo em vista, a licença para casamento, seguida 

do gozo de férias regulamentares do secretário titular do cargo. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 05 de janeiro de 

2022. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 016 / 2022 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público em cargo 

comissionado. O Prefeito do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR, 

interinamente, sem ônus para o Município, o Secretário Municipal Elder Junio de Melo portador do RG 

nº MG-12.642.088, inscrito no CPF sob o nº 057.949.176-52, para exercer também, as funções do 

cargo em comissão de Secretário Municipal de Administração, Contabilidade e Fazenda, no período de 

18 de janeiro de 2022 a 1º de fevereiro de 2022, tendo em vista, o gozo de férias regulamentares da 

secretária titular do cargo. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE–

SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 18 de janeiro de 2022. Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 017 / 2022 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público em cargo 

comissionado. O Prefeito do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR, 

interinamente, sem ônus para o Município, o Secretário Municipal Weslei Carlos da Silva portador do 

RG nº M-8.010.526, inscrito no CPF sob o nº 004.509.866-24, para exercer também, as funções do 

cargo em comissão de Secretário Municipal de Educação, no período de 17 de janeiro de 2022 a 23 de 

janeiro de 2022, tendo em vista, que a secretária titular do cargo se encontra de atestado médico. Art. 

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de janeiro de 

2022. REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 18 de janeiro de 2022. Danilo 

Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 019 / 2022 Dispõe sobre a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da 

família a Servidor Público. O Prefeito do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que 

lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - 

CONCEDER a Servidora Bruna Talita Oliveira portadora do RG nº MG-17.381.044, inscrita no CPF sob o 

nº 124.017.366-03, 11 (onze) dias de Licença por motivo de doença em pessoa da família, de acordo 
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com o Parágrafo Único do art. 1º da Lei nº 807 de 15 de dezembro de 2021, no período de 07 de 

janeiro de 2022 a 17 de janeiro de 2022. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

Publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2022. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-

SE. Córrego Fundo, 18 de janeiro de 2022. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº  020 / 2022 Dispõe sobre a Progressão Horizontal a servidor público. O Prefeito do 

Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

em seu artigo 91, inciso II, letra a, em conformidade com o Decreto 2.172/2014, com art. 42 da Lei 

Complementar 019/2010 e suas alterações; RESOLVE: Art. 1º- Conceder ao servidor Rodrigo José da 

Silva, Oficial Administrativo II, a Progressão Horizontal da Classe V, Grau C, para a Classe V, Grau D, o 

reajustamento equivalente 3% (três por cento) pela progressão conquistada, calculado sobre seu 

vencimento do grau inicial, a partir do dia 06 de janeiro de 2022. Art. 2º - Esta Portaria entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 06 

de janeiro de 2022. Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se. Município de Córrego Fundo, 18 de janeiro 

de 2022. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 021 / 2022 Dispõe sobre a prorrogação da concessão de licença para tratar de interesses 

particulares a Servidor Público. O Prefeito do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - 

PRORROGAR, por mais 02 (dois) anos a licença para tratar de interesses particulares, sem 

remuneração, concedida a servidora Misley Aparecida da Cunha Faria portadora do RG MG-

14.917.015, inscrita no CPF sob o nº 077.463.446-40, efetiva no cargo de Auxiliar de tesouraria, de 

acordo com o disposto no artigo 93, da Lei Complementar Municipal nº 021/2010 (Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo) no período de 03 de fevereiro de 2022 a 02 de 

fevereiro de 2024. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. REGISTRE–SE, 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 31 de janeiro de 2022. Danilo Oliveira Campos Prefeito 

Municipal. 

 

PORTARIA Nº 022 / 2022 Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio a Servidor Público. O Prefeito 
do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - Conceder, ao Servidor Dimas Deon 
Leal, efetivo no cargo de Professor PII, portador do RG nº M-7.730.372, inscrito no CPF sob o nº 
035.256.236-66, a conversão em espécie de 05 (cinco) meses de licença prêmio, com remuneração do 
cargo efetivo, de acordo com o artigo 107 da Lei Complementar 022/2.010, a serem pagos em folhas 
de pagamento dos meses de fevereiro, março e abril de 2022. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 

2022. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 
 

PORTARIA Nº 023 / 2022 Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio a Servidor Público. O Prefeito 
do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do 
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Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - Conceder, a Servidora Sandra Lucia 
Leal, efetiva no cargo de Professor PI, portadora do RG nº MG-10.246.526, inscrita no CPF sob o nº 
036.782.446-96, a conversão em espécie de 05 (cinco) meses de licença prêmio, com remuneração do 
cargo efetivo, de acordo com o artigo 107 da Lei Complementar 022/2.010, a serem pagos em folhas 
de pagamento dos meses de fevereiro, março e abril de 2022. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua Publicação. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 

2022. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 
 

PORTARIA Nº 025 / 2022 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público em cargo 

comissionado. O Prefeito do Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1º - NOMEAR, 

interinamente, sem ônus para o Município, o Secretário Municipal Weslei Carlos da Silva portador do 

RG nº M-8.010.526, inscrito no CPF sob o nº 004.509.866-24, para exercer também, as funções do 

cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, no período de 16 de fevereiro de 2022 a 03 de 

março de 2022, tendo em vista, as férias regulamentares da servidora titular do cargo. Art. 2º - Esta 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego 

Fundo, 16 de fevereiro de 2022. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 004/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Adaiana Cristina Campos  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Pedagoga, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 2.715,03 (dois mil, setecentos e quinze reais e três centavos) mensalmente. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 1º de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas.  

 

Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 2022. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 005/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Ana Karine da Silveira   

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Pedagoga, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 2.715,03 (dois mil, setecentos e quinze reais e três centavos) mensalmente. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 1º de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas.  

 

Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 2022. 

 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 006/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 
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Córrego Fundo, 23 de fevereiro de 2022 - EDIÇÃO: 938 – ANO IV – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

                                                                                                                                                                       Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

___________________________________________________________________________________________________ 
Página 5 de 44 

Contratada: Joice Roberta Guimarães    

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Pedagoga, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 2.715,03 (dois mil, setecentos e quinze reais e três centavos) mensalmente. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 1º de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas.  

 

Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 2022. 

 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 007/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Jucelia Tomazia de Oliveira  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Pedagoga, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 2.715,03 (dois mil, setecentos e quinze reais e três centavos) mensalmente. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/


      
Córrego Fundo, 23 de fevereiro de 2022 - EDIÇÃO: 938 – ANO IV – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

                                                                                                                                                                       Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

___________________________________________________________________________________________________ 
Página 6 de 44 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 1º de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas.  

 

Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 008/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Maira Monica Guimaraes  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Pedagoga, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 2.715,03 (dois mil, setecentos e quinze reais e três centavos) mensalmente. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 1º de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas.  

 

Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 009/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Poliana Maira da Fonseca 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Pedagoga, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 2.715,03 (dois mil, setecentos e quinze reais e três centavos) mensalmente. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 1º de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas.  

 

Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 010/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Maria Aparecida Guimarães Almeida  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Bibliotecária, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, 

Sheila Cristina Pinto, a qual se encontra em licença para tratar de interesses 

particulares. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Valor:            R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 11(onze) meses, no período de 1º de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 30 (trinta) horas.  

 

Córrego Fundo, 1º de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 011/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Bruna Alves Crecencio  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 

gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

 

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 012/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Fabiana Helena Leal 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 

gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 013/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Contratada: Tania Mara Souza Ferreira 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 

gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 014/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Jaqueline Aparecida de Faria  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Auxiliar de educação, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do 

cargo, Marcela Cristina Cunha, em virtude de nomeação em cargo 

comissionado, e a necessidade da continuidade da prestação do serviço 

público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 30 (trinta) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 015/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Aline Alves de Faria  Costa 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PEB I (para atuar como professora de apoio de alunos com 

deficiências múltiplas), por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Educação 

especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; Incentivo 

a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 016/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Amanda Ferreira Pinto  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PI, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo 

Quese da Costa Silva Silveira (1º cargo), a qual se encontra nomeada em cargo 

comissionado. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Educação 

especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; Incentivo 

a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021.  

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 017/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Edna Maria Marques 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PI, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo 

Quese da Costa Silva Silveira (2º cargo), a qual se encontra nomeada em cargo 

comissionado. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 018/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Elaine Ferraz Alves  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PEB I, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados 

em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 019/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Elizabeth Aparecida dos Santos Mendonça 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PI, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo 

Maria de Lourdes Rodrigues Fonseca, a qual se encontra em gozo de licença 

prêmio e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 04 (quatro) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 1º de junho de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 020/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Leila Elias da Silva  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PI, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, 

Maria Marlene de Oliveira Campos, a qual se encontra nomeada em cargo 

comissionado e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 021/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Marlene Aparecida Antero Ferreira da Silva  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PEBI, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados 

em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 022/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Naiara Maria Leal  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PEBI (para atuar como professora de apoio, de aluno com 

deficiência múltipla), por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Educação 

especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; Incentivo 

a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 023/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Regina Fatima de Oliveira 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PEB I, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados 

em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Educação 

especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; Incentivo 

a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 024/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Renata Aparecida Silva  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PEBI, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados 

em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 025/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Sueli Lina de Souza  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PEBI, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 026/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Daysiane de Freitas Lopes Menezes 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professor PEB II (Componente curricular: 10 aulas de Educação Física e 2 aulas 

de arte), por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, tendo em vista, o acréscimo do número 

das aulas de educação física, de acordo com a Resolução SEE nº 4.234/2019 e a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.131,26 (um mil, cento e trinta e um reais e vinte e seis centavos) 

mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos abaixo: 

Educação especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; 

Incentivo a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-

se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de  15h, equivalente a 75 horas mensais.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 027/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Evandro Luiz Rocha de Oliveira  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

Professor PEB II (Componente curricular: 14 aulas de Educação Física), por não 

haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em concurso público 

aptos a nomeação, tendo em vista, o acréscimo do número das aulas de 

educação física, de acordo com a Resolução SEE nº 4.234/2019 e a necessidade 

da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.327,35 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) 

mensalmente. Integram o valor do contrato o adicional de Incentivo a docência 

conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021.  Aplica-se ao Contratado os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 17h30min, equivalente a 88 horas 

mensais.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 028/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Priscila Lopes Silveira  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora P II (Componente curricular: 25 aulas de Língua Portuguesa, sendo 

05 aulas extensão de carga horaria), tendo em vista, o afastamento da 

servidora titular do cargo, Ana Maria de Castro, a qual se encontra em 

Ajustamento funcional e a necessidade da continuidade da prestação do serviço 

público. 

Valor:            R$ 2.368,11 (dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e onze centavos) 

mensalmente. Integram o valor do Contrato o adicional de incentivo a docência 

conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 03 (três) meses e 04 (quatro) dias, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 05 

de maio de 2.022, com uma carga horaria semanal de 31h15min, equivalente a 

157 horas mensais.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 029/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Rodrigo Everton dos Santos   

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Professor PEB II (Componente curricular: 16 aulas de Educação Física), por não 

haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em concurso público 

aptos a nomeação e tendo em vista, a necessidade da continuidade da 

prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.508,35 (um mil, quinhentos e oito reais e trinta e cinco centavos) 

mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos abaixo: 

Educação especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 

022/2010; Incentivo a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 

089/2021. Aplica-se ao Contratado os reajustamentos de vencimentos 

concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 20h, equivalente a 100 horas mensais.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 030/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Shirley Alves    

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professor PEB II (Componente curricular: 14 aulas de Educação Física), por não 

haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em concurso público 

aptos a nomeação, tendo em vista, o acréscimo do número das aulas de 

educação física, de acordo com a Resolução SEE nº 4.234/2019 e a necessidade 

da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.327,35 (um mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) 

mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos abaixo: 

Educação especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; 

Incentivo a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-
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se ao Contratado os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 11 (onze) meses, no período de 02 de fevereiro de 2.022 a 31 de dezembro de 

2.022, com uma jornada semanal de 17h30min, equivalente a 88 horas 

mensais.  

Córrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 031/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Sueli Maria da Cruz 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 

gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias, no período de 03 de fevereiro de 2.022 

a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 03 de fevereiro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 032/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Flavia Torres Sergio do Carmo 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Professora PI, devido o afastamento da servidora titular do cargo Gilzane Maria 

da Silva (1º e 2º cargos alternadamente), a qual se encontra em gozo de licença 

prêmio e tendo em vista, a necessidade da continuidade da prestação do 

serviço público. 

Valor:  R$ 1.885,44 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos) mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais previstos 

abaixo: Exigência curricular conforme Lei Complementar 053/14; Educação 

especial conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; Incentivo 

a docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a 

Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

Vigência: 03 (três) meses, (sendo 02 meses no 1º cargo e 01 mês no 2º cargo) no período 

de 07 de fevereiro de 2.022 a 07 de maio de 2.022, com uma jornada semanal 

de 25 (vinte e cinco) horas.  

Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 033/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Andreia da Consolação Silva Leal 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de aluno, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:  R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 07 de fevereiro de 2.022 

a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 034/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Gessica Aparecida de Faria  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de aluno, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:  R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 07 de fevereiro de 2.022 

a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  
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Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 035/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Regina de Fatima Leal  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Cantineira, devido o afastamento da servidora titular do cargo Terezinha Veloso 

de Faria, a qual se encontra em gozo de licença prêmio e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do contrato a 

insalubridade em grau máximo. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público.  

Vigência: 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias, no período de 07 de fevereiro de 2.022 a 27 

de março de 2.022, com uma jornada semanal de 30 (trinta) horas.   

Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 036/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Dimas Joelcio Leal  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

Motorista, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se ao Contratado os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 07 de fevereiro de 2.022 

a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

 Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 037/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Erivaldo Arcanjo Guimaraes  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

Motorista, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 
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centavos) mensalmente. Aplica-se ao Contratado os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 07 de fevereiro de 2.022 

a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

 Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 038/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada Brenda Cristina da Silveira   

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Motorista, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do cargo, Willian 

Caetano Rolindo, em virtude de licença para tratar de interesses particulares e 

a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 07 de fevereiro de 2.022 

a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

 Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 039/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Joao Paulo de Faria 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

Motorista Categoria D, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do 

cargo, Geraldo Roberto da Costa, em virtude de nomeação em cargo 

comissionado e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se ao Contratado os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no período de 07 de fevereiro de 2.022 

a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

 Córrego Fundo, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 040/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Agda Aparecida da Silva  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de creche, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 
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acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 

gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, no período de 08 de fevereiro de 

2.022 a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) 

horas.  

 Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 041/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Alice Alves de Faria 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de aluno, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, no período de 08 de fevereiro de 

2.022 a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) 

horas.   

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2022. 
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Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 042/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Iara Veloso Leal  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de aluno, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, no período de 08 de fevereiro de 

2.022 a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) 

horas.  

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 043/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Contratada: Thaina Cristina de Castro Faria  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 

gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, no período de 08 de fevereiro de 

2.022 a 31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) 

horas.  

Córrego Fundo, 08 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 044/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Giani Faria Leal  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            Como contraprestação pelo(s) serviço(s) prestado(s) o CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor de o valor de R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um 
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reais e dezessete centavos), acrescidos da complementação do salário mínimo 

de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o 

valor do Contrato a gratificação de atividade em creche conforme a Lei 

Municipal nº 628/2015. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, no período de 09 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 09 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 045/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Lorena Mayra Faria 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            Como contraprestação pelo(s) serviço(s) prestado(s) o CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor de o valor de R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um 

reais e dezessete centavos), acrescidos da complementação do salário mínimo 

de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o 

valor do Contrato a gratificação de atividade em creche conforme a Lei 

Municipal nº 628/2015. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, no período de 09 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 09 de fevereiro de 2022. 
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Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 046/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Gisele de Fatima da Silveira Lima  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Motorista, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do cargo, Denis da 

Silva de Faria, em virtude de licença para tratar de interesses particulares e a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, no período de 09 de fevereiro de 

2.022 a 30 de junho de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) 

horas.  

Córrego Fundo, 09 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 047/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Viviane Alves de Faria  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 
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de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 

gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, no período de 10 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 10 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 048/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Josiene Maria da Silveira  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Motorista, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do cargo, 

Osvander Juvencio da Fonseca, em virtude de licença para tratar de interesses 

particulares e a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Vigência: 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, no período de 10 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  
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Córrego Fundo, 10 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 049/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Helen Cristina Guimarães  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de aluno, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, no período de 11 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Vigência: R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Córrego Fundo, 11 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 050/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Contratada: Renata Kely de Melo 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de aluno, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, no período de 11 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Vigência: R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Córrego Fundo, 11 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 051/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Sirlane Aparecida de Castro 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de educação infantil, por não haver servidores efetivos, nem 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em 

vista, a necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, no período de 11 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Vigência: R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Integra o valor do Contrato a 
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gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. 

Aplica-se a Contratada os reajustamentos de vencimentos concedidos ao 

funcionalismo público. 

Córrego Fundo, 11 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 052/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Deisiane Cristina Pereira  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Bibliotecária, tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Nilda 

Aparecida Castro Faria, a qual se encontra nomeada em cargo comissionado. 

Valor:            10(dez) meses e 18 (dezoito) dias, no período de 14 de fevereiro de 2.022 a 31 

de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 30 (trinta) horas.  

Vigência: R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Córrego Fundo, 14 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

*Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 053/2022 
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Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Everton de Castro Alves  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

Professor II (componente curricular de 09 aulas de ciências), por não haver 

servidores efetivos, nem candidatos aprovados em concurso público aptos a 

nomeação, e tendo em vista, a necessidade da continuidade da prestação do 

serviço público. 

Valor:            10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 11h15min, equivalente 

a 57 horas mensais.  

Vigência: R$ 859,76 (oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) 

mensalmente. Integram o valor do contrato os adicionais: Educação especial 

conforme alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; Incentivo a 

docência conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se ao 

Contratado os reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo 

público. 

 

Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 054/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Daiana Fatima da Silva  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 
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Professor P II (Componente curricular: 18 aulas de Geografia), tendo em vista, o 

afastamento da servidora titular do cargo, Monica Tereza de Faria, a qual se 

encontra em auxilio doença pelo INSS e a necessidade da continuidade da 

prestação do serviço público.  

Valor:            21 (vinte e um) dias, no período de 15 de fevereiro de 2.022 a 07 de março de 

2.022, com uma jornada semanal de 22h30min, equivalente a 113 horas 

mensais.  

Vigência: R$ 1.193,11 (um mil, cento e noventa e três reais e onze centavos). Integram o 

valor do contrato os adicionais previstos abaixo: Educação especial conforme 

alínea “c” do art. 91 da Lei Complementar 022/10; Incentivo a docência 

conforme art. 1º da Lei Complementar 089/2021. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

Córrego Fundo, 15 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 055/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Adriana Gonçalves da Silva Alves  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Monitora de aluno, por não haver servidores efetivos, nem candidatos 

aprovados em concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a 

necessidade da continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias, no período de 16 de fevereiro de 2.022 a 

31 de dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Vigência: R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 
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reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

 

Córrego Fundo, 16 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 056/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Rogerio Rocha da Cunha 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

Motorista, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            02 (dois) meses, no período de 17 de fevereiro de 2.022 a 16 de abril de 2.022, 

com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Vigência: R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se ao Contratado os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

 

Córrego Fundo, 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 
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Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 057/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Iranildo da Costa e Silva  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de 

Motorista, por não haver servidores efetivos, nem candidatos aprovados em 

concurso público aptos a nomeação, e tendo em vista, a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público. 

Valor:            02 (dois) meses, no período de 17 de fevereiro de 2.022 a 16 de abril de 2.022, 

com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Vigência: R$ 1.343,93 (um mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e três 

centavos) mensalmente. Aplica-se ao Contratado os reajustamentos de 

vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

 

Córrego Fundo, 17 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 058/2022 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Dilcimar de Oliveira e Silva   

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária 

de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de 

Auxiliar de serviços gerais, tendo em vista, o afastamento da servidora titular 

do cargo Rose Mary Aparecida Cazeca, a qual se encontra em beneficio por 

incapacidade do INSS - auxilio doença. 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Valor:            04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, no período de 21 de fevereiro de 2.022 a 30 

de junho de 2.022, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Vigência: R$ 1.141,17 (um mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos), 

acrescidos da complementação do salário mínimo de R$ 70,83 (setenta reais e 

oitenta e três centavos) mensalmente. Aplica-se a Contratada os 

reajustamentos de vencimentos concedidos ao funcionalismo público. 

 

Córrego Fundo, 21 de fevereiro de 2022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

* 

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de 

Excepcional Interesse Público nº 042 / 2020 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado:  Valdir Afonso de Melo 

Objeto:  Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo firmado em 14 de agosto de 2020, por 

mais 01 (um) ano, a partir do dia 11 de fevereiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2023, 

tendo em vista, o seguimento do afastamento do servidor titular do cargo, Jose 

Caetano de Faria, em virtude de ajustamento funcional e a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público, na função de Coletador de lixo. 

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições presentes no contrato 

primitivo. 

Publique-se 

Córrego Fundo, 10 de fevereiro de 2.022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal 

* 
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Extrato do 15º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de 

Excepcional Interesse Público nº 036 / 2014 

 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada:  Elenice Rosa da Silveira  

Objeto:  Prorrogar a vigência do Contrato Administrativo firmado em 24 de abril de 2014, por 

mais 01 (um) ano, a partir do dia 19 de fevereiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2023, 

tendo em vista, o afastamento da servidora titular do cargo, Keli Cristina da Silva, a 

qual se encontra em licença para tratar de interesses particulares, e a necessidade da 

continuidade da prestação do serviço público, na função de Técnica de enfermagem. 

Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições presentes no contrato 

primitivo. Publique-se 

Córrego Fundo, 18 de fevereiro de 2.022. 

 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal 

COMPRAS E LICITAÇÃO                                                                                                                                                                              

AVISO DE LICITAÇÃO – PRC 015/2022 
  
  

Processo Licitatório n°. 015/2022. Pregão Eletrônico nº. 013/2022. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, para uso da Secretaria de Educação, em 
atendimento à demanda dos alunos do Município de Córrego Fundo/MG. Data para cadastramento 
das propostas e habilitação: até 22/03/2022 às 11:59hs. Abertura da Sessão: 22/03/2022 às 
12:30hs. Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br ou pelo telefone (37) 3322-9202. 
Córrego Fundo, 23 de fevereiro de 2022. Luís Henrique Rodrigues – Pregoeiro Municipal. 
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