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PORTARIA Nº. 001, de 25 de fevereiro de 2022. 

 

“Institui e nomeia   Comissão de Seleção e Avaliação 

de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, do 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR E 

SOCIAL DA COMARCA DE MANTENA – 

CONCRIADE”. 

O Presidente do CONCRIADE, sediado na cidade Mantena, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a necessidade de promover as contratações necessárias e regular no 

desenvolvimento dos serviços de acolhimento e proteção das crianças e adolescente cujo vínculo 

familiar estejam rompidos ou fragilizados, prestados pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FAMILIAR 

E SOCIAL DA COMARCA DE MANTENA; 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade 

e da eficiência, conforme artigo 37, caput, da   Constituição Federal, 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a contratação de profissionais para prestarem 

serviços de acolhimento no Abrigo Girasol, onde as crianças e adolescentes com vínculos 

familiares ou rompidos serão institucionalizadas. 

R E S O L V E: 

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Seleção e Avaliação de Processo Seletivo Simplificado nº 

001/2022 – CONCRIADE -, para organizar, coordenar, executar e contribuir com os trabalhos 

necessários à realização do Processo Seletivo Simplificado, com o objetivo de seleção de pessoal 

para: 08 vagas para o cargo de Cuidador; 08 vagas para o cargo de Auxiliar de Cuidador;  02 

vagas para o cargo de Cozinheiro;   02 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, 01 vaga para 

Assistente Social; 01 vaga para Psicólogo, com possibilidade de formação de cadastro de reserva 

para todos os cargos, conforme Edital a ser publicado. 

Art. 2º À Comissão de Seleção deste Processo Seletivo, compete promover todas as atividades 

necessárias a seleção de pessoal em conformidade com os critérios estabelecidos em Edital. 

Art. 3º Caberá à Comissão de Seleção deste Processo Seletivo – 001/2022 - CONCRIADE, julgar 

analisar e responder qualquer dúvida expressamente surgida e julgar os recursos porventura 

interpostos, coordenando as atividades necessárias ao bom andamento do Processo Seletivo. 

§1 º. A Comissão de Seleção é soberana e tem total autonomia para deliberar sobre todos os 

aspectos não previstos no Edital de Processo Seletivo. 
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§2º.  A Comissão somente poderá funcionar com a maioria absoluta de seus membros, cujas 

decisões serão tomadas por maioria simples de voto, cabendo ao presidente o voto de desempate, 

quando necessário, sendo este escolhido entre eles. 

Art. 4º  Ficam nomeados os seguintes membros, para compor a Comissão de Seleção e Avaliação 

de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 - CONCRIADE: 

 

Merielen Ramos Sathler Santana - Mantena 

Claudiane Paizante Soares -  Nova Belem 

Dayse kissila Silva Oliveira – Central de Minas 

Rogéria Márcia de Souza - São João do Manteninha 

Cecília Aparecida do Carmo - Mendes Pimentel 

Juliano Pantaleão Alves - Mantena 

Cláudio Belmiro de Assis - São Félix de Minas 

  

Art. 5º.  A Comissão criada por esta Portaria deverá ser imediatamente notificada para iniciar 

seus trabalhos, elegendo seu presidente e secretário. 

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Feita às comunicações legais. 

Registre-se e publique-se. 

  

Mantena-MG, 25 de Fevereiro de 2022. 
 

 

 
 

João Rufino Sobrinho 

Presidente do CONCRIADE 
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Registro fls. 01 Livro Mecanizado nº 01/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins que a presente Portaria foi 
publicada por afixação no quadro de avisos dos Municípios 

que integram o CONCRIADE. Mantena ___/____/2022. 

 

 

JOÃO RUFINO SOBRINHO 

Presidente do CONCRIADE 
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