
O Concurso “O Natal bate à sua porta” está de volta! A proposta é promover a integração dos servidores,

enfeitar o ambiente de trabalho e fomentar o clima Natalino! Os três enfeites de portas mais bonitos,

conforme o regulamento, serão premiados. No total, foram 65 portas inscritas.

Fiquem atentos ao cronograma: 

Decoração das portas: até 30/11/2022

Avaliação final das portas: 01/12 a 05/12/2022

Divulgação do resultado e premiação: 07/12, às 14h00, no Auditório da PMOP. 

Confira regulamento e mais informações no Portal do Servidor: https://ouropreto.mg.gov.br/servidor 
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Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 6.213/2021, todos os servidores da Prefeitura de Ouro

Preto devem encaminhar até o dia 10/12/2022, para o e-mail

glaucimar.rodrigues@ouropreto.mg.gov.br o comprovante de vacinação completo contra o

COVID-19.

Vale destacar que os servidores com até 39 anos deverão ter tomado as 3 doses da vacina. Já os

servidores com 40 anos ou mais, os trabalhadores da área de Saúde e imunossuprimidos devem ter

tomado 4 doses da vacina.

O NATAL BATE
À SUA PORTA

ATUALIZAÇÃO
DE ENDEREÇO

Todos os servidores que NÃO UTILIZAM VALE-TRANSPORTE devem atualizar seus

endereços junto à Gerência de Recursos Humanos. 

Estes servidores deverão encaminhar ao e-mail cadastro.grh@ouropreto.mg.gov.br um

comprovante de endereço atualizado (últimos 90 dias): contas de luz, água, telefone,

internet. Aqueles que moram em imóvel alugado devem encaminhar contrato de locação

com firma do locador reconhecida em cartório.

ATUALIZAÇÃO
REFERENTE AO
CICLO VACINAL
DA COVID-19

“Não é sobre ter talento ou habilidade.

É sobre acordar todo dia e fazer o que

precisa ser feito. Tenha disciplina” -

Autor desconhecido.

                               

A Prefeitura de Ouro Preto funcionará em

regime de revezamento no final do ano,

conforme Decreto N° 6.732 publicado em

25/11/2022. FIQUE ATENTO à escala da sua

Secretaria.

                                         

30/11 - Pagamento do mês, vale-alimentação e primeira

parcela do 13º salário

16/12 - Pagamento da segunda parcela do 13º salário

08/12 e 09/12 - Feriado Municipal Nossa Senhora da

Conceição

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.
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