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EDUCAÇÃO 

Designação Outubro/2022 

De acordo com a Resolução SEME nº 01/2021 
 

1 - DA DATA E HORÁRIO DA DESIGNAÇÃO. 

 
DIA 

 
HORÁRIO 

 
LOCAL DE DESIGNAÇÃO 

20/10/2022 17:00 Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Córrego Fundo 

2 - DO QUADRO DE VAGAS  

2.1 – Professor PI. 

Instituição Vagas Período Turno 

E.M. Tereza Maria de 
Faria Vaz 

01 Indeterminado Vespertino  

3 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

3.1 – A apresentação dos documentos comprobatórios deverá ser feita no ato da designação 

acompanhados de cópias xerográficas. 

3.2 – Nº de Vagas sujeito à alteração. 

Córrego Fundo, 19 de outubro de 2022. 

Adriana Aparecida da Silveira 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de 

Excepcional Interesse Público nº 058 / 2021 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada:  Greicielly Ribeiro Couto 

Objeto:  O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 

Administrativo firmado em 1º de outubro de 2021, por mais 09 (nove) meses, a partir do 

dia 1º de outubro de 2022 a 30 de junho de 2023, tendo em vista, a precisão da prestação 

do serviço público, para atender as necessidades e prioridades das políticas de 

educação, por meio de equipes multiprofissionais e o número de servidores efetivos ser 

insuficiente para a continuidade da prestação do serviço público, e por não haver 

candidatos aprovados em concurso público aptos a nomeação, na função de Assistente 

social. 

Publique-se 

Córrego Fundo, 30 de setembro de 2.022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal   

 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de 

Excepcional Interesse Público nº 003 / 2020 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado:  Junior Welton Duque 

Objeto:  O presente termo aditivo, tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 

Administrativo, firmado em 04 de fevereiro de 2020, por mais 08 (oito) meses e 19 

(dezenove) dias, a partir de 12 de outubro de 2022 a 30 de junho de 2023, devido a 

continuidade do afastamento da servidora titular do cargo, Isis Moreira de Souza, em 
virtude de licença para tratar de interesses particulares e tendo em vista, que o serviço 

público não pode ser desempenhado a contento com o quadro remanescente. 

Publique-se 

Córrego Fundo, 11 de outubro de 2.022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal   

 

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de 

Excepcional Interesse Público nº 003 / 2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado:  Edson Jose Bernardes  

Objeto:  O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 

Administrativo firmado em 07 de janeiro de 2022, por mais 03 (três) meses, a partir do 

dia 08 de outubro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, devido o afastamento por auxilio 

acidente do servidor contratado, para substituir o titular do cargo, Deivdi Geraldo Faria, 

o qual se encontra em licença para tratar de interesses particulares e tendo em vista, 

que o serviço público não pode ser desempenhado a contento com o quadro 

remanescente. 

Publique-se 

Córrego Fundo, 07 de outubro de 2.022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal   

 

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de 

Excepcional Interesse Público nº 059 / 2021 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado:  Anderson Fonseca Quintiliano 

Objeto:  O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 

Administrativo firmado em 07 de janeiro de 2022, por mais 03 (três) meses, a partir do 

dia 08 de outubro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, devido o afastamento por auxilio 

acidente até 06/01/2023, e também a sequência da licença para tratar de interesses 

particulares, do servidor titular do cargo Deivdi Geraldo Faria e tendo em vista, que o 

serviço público não pode ser desempenhado a contento com o quadro remanescente. 

Publique-se 

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


 
Córrego Fundo,19 de outubro de 2022 - EDIÇÃO: 1088– ANO V – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

                                                                                                                                                                       Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

___________________________________________________________________________________________________ 
Página 3 de 6 

 

Córrego Fundo, 07 de outubro de 2.022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal   

 

EXTRATO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO TEMPORARIA DE 

SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 048 / 2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Josiene Maria da Silveira  

Objeto:  Rescindir, a partir do dia 17 de outubro de 2022, o Contrato Administrativo de Prestação 

Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 048/2022, o qual foi firmado 

em 10 de fevereiro de 2022, cujo objeto é a prestação de serviços na função de 

Motorista, sem que isso importe em ônus para quaisquer das partes. 

Córrego Fundo, 14 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal 

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 095/2022 

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 pelo CONTRATADO, na função de Professor PII 

(componente curricular de 10 aulas de matemática), devido a licença para tratar de 

interesses particulares do servidor titular do cargo, Jose Itamar da Silveira, e tendo em 

vista, que o serviço público não pode ser desempenhado a contento com o quadro 

remanescente. 

Valor:            R$ 1.211,49 (um mil, duzentos e onze reais e quarenta e nove 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.  

Vigência: 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, no período de 03 de outubro de 2.022 a 24 de 

dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 12h30min, equivalente a 63 horas 
mensais.  

Córrego Fundo, 03 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 096/2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Everton de Castro Alves  

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 pelo CONTRATADO, na função de Professor PII 

(componente curricular de 10 aulas de matemática), devido a licença para tratar de 

interesses particulares do servidor titular do cargo, Jose Itamar da Silveira, e tendo em 

vista, que o serviço público não pode ser desempenhado a contento com o quadro 

remanescente. 

Valor:            R$ 1.211,49 (um mil, duzentos e onze reais e quarenta e nove 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.  

Vigência: 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, no período de 03 de outubro de 2.022 a 24 de 

dezembro de 2.022, com uma jornada semanal de 12h30min, equivalente a 63 horas 

mensais.  

Córrego Fundo, 03 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 098/2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado: Renato Costa Guimarães  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços 

de excepcional interesse público pelo CONTRATADO, na função de Capineiro, 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$ 1.266,70 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) mensalmente. 

Vigência: 06 (seis) meses, no período de 04 de outubro de 2.022 a 03 de abril de 2.023, com uma 

jornada semanal de 40 (quarenta) horas. 

Córrego Fundo, 04 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 097/2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada: Lyla Martins Santos 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços 

de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Psicóloga, devido a 

precisão da prestação do serviço público, para atender as necessidades e prioridades 

das políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais e 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:            08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias, no período de 03 de outubro de 2022 a 30 de 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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junho de 2023, com uma jornada semanal de 20 (vinte) horas.  

Vigência: R$ 1.715,52 (um mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) 

mensalmente. 

Córrego Fundo, 03 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal  

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 099/2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratada:  Mara Junia da Silveira 

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços 

de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na função de Motorista, devido ao 

aumento de linhas de transporte escolar e a rescisão do servidor contratado na função, 

Rogerio Rocha da Cunha, e tendo em vista, que o serviço público não pode ser 

desempenhado a contento com o quadro remanescente. 

Valor:   02 (dois) meses e 13 (treze) dias, no período de 04 de outubro de 2.022 a 16 de 

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

Vigência:  R$ 1.730,00 (um mil, setecentos e trinta reais) mensalmente. 

Córrego Fundo, 04 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal 

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 100/2022 

Contratante:  Município de Córrego Fundo 

Contratado:  Alysson Matos Silva  

Objeto:  Constitui objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços 

de excepcional interesse público pelo CONTRATADO na função de Motorista, devido a 

rescisão da servidora contratada na função, para substituir o afastamento do servidor 

titular do cargo, Osvander Juvencio da Fonseca, em virtude de licença para tratar de 

interesses particulares, e tendo em vista, que o serviço público não pode ser 

desempenhado a contento com o quadro remanescente. 

Valor:   R$ 1.730,00 (um mil, setecentos e trinta reais) mensalmente. 

Vigência: 02 (dois) meses, no período de 17 de outubro de 2.022 a 16 de dezembro de 2.022, com 

uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas.  

Córrego Fundo, 17 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal 

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional 

Interesse Público nº 101/2022 

http://www.corregofundo.mg.gov.br/
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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, devido a aposentadoria da servidora Ana Maria da Silva, e tendo em vista, que o 

número de servidores efetivos é insuficiente para a continuidade dos serviços públicos 

essenciais e por não haver candidatos aprovados em concurso público aptos a 

nomeação.  

Valor:   R$ 1.266,00 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais) mensalmente. Integra o valor do 
contrato a insalubridade em grau máximo. 

Vigência: 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias, no período de 18 de outubro de 2.022 a 16 de 

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

Córrego Fundo, 18 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos 

Prefeito Municipal 

 

 

PORTARIA Nº 142 / 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) a licença para tratar de interesses particulares, 
sem remuneração, concedida a servidora Isis Moreira de Souza portadora do RG MG-
12.571.067, inscrita no CPF sob o nº 072.447.476-59, efetiva no cargo de Enfermeira, 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 12  de outubro de 2022 a 
11 de outubro de 2024.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.  
REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Córrego Fundo, 11 de outubro de 2022. 

Danilo Oliveira Campos  

Prefeito Municipal 
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