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NOTÍCIA 2
Terminaram em 10/11/2022 as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Ouro Preto. Tivemos 18.905

candidatos inscritos. O concurso é uma grande oportunidade para a Prefeitura e a população ouro-pretana. 

As provas serão aplicadas no mês de janeiro e fevereiro de 2023:

Edital nº 1 – Quadro Geral: 14/01/2023 (sábado), no turno da tarde e, 15/01/2023 (domingo), em dois turnos,

divididos por cargos.

Edital nº 2 - Educação: 12/02/2023 (domingo), em dois turnos, divididos por cargos.

Edital 3 - ACS e ACE: 22/01/2023 (domingo), no turno da manhã

Edital 4 - Guarda Civil Municipal: 22/01/2023 (domingo), no turno da tarde

O edital completo, conteúdos programáticos e referências podem ser acessados no link

https://novo.ibgpconcursos.com.br/

Para promover a integração entre os servidores e o clima natalino, aconteceu a 3ª edição do concurso "O Natal bate

à sua porta". Nesse ano, os 65 candidatos inscritos enfeitaram suas portas no período de 09/11 a 18/11, seguindo os

critérios estabelecidos, divulgados e disponibilizados no Portal do Servidor. Para garantir a imparcialidade na

avaliação, a comissão julgadora foi composta pelos colaboradores externos Marcos Gomes e Abraão Tomaz,

funcionários da Sonner, e por Lourdinha Alfenas, servidora da Câmara Municipal. A entrega de prêmios foi feita no

dia 13/12/2022.

Para conferir os vencedores e registros da entrega de prêmios, acesse o Portal do Servidor, pelo link

https://ouropreto.mg.gov.br/servidor/

As frequências referentes ao revezamento de equipes nas semanas do Natal e Ano Novo, entre os dias
19 a 22 e 26 a 29 de dezembro de 2022, previsto no Decreto Nº 6.732, de 22/11/2022, devem ser
informadas até o 6º dia útil de janeiro. 

Vale destacar que o revezamento estabelecido no Decreto não é permitido para os serviços de limpeza
urbana, os serviços considerados essenciais à segurança, à saúde e outros de utilidade pública, que
deverão manter plantão permanente.

O NATAL BATE À
SUA PORTA

FREQUÊNCIA DO
REVEZAMENTO
DE FINAL DO
ANO 

“É necessário fechar ciclos

para começar algo novo” 

- Autor desconhecido            

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

do São Cristóvão e do Padre Faria lançam a temporada

de Colônia de Férias, entre 23 e 27 de janeiro. Confira

mais informações no post da Prefeitura Municipal de

Ouro Preto

https://www.instagram.com/p/CmZPgcYOVAf/?

utm_source=ig_web_copy_link

23/12 - Ponto Facultativo

25/12 - Feriado Nacional - Natal

29/12 - Pagamento do Salário de

Dezembro 

30/12 - Ponto Facultativo 

31/12 - Feriado Nacional – Ano Novo

Boletim online da Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura de Ouro Preto.

Produção: Paula Teodoro. Textos: Leila Carvalho, Paula Teodoro. Correção de texto: Victor Stutz

D E Z E M B R O  2 0 2 2

IMPORTANTE:      

A TODOS OS SERVIDORES, NOSSOS VOTOS DE FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO  
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