PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - CONCURSO PÚBLICO
MUNICIPAL – EDITAL Nº 02/2015
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº
02/2015 e demais dispositivos legais aplicáveis, e de acordo com
deferimento parcial a antecipação de tutela, determinado pelo MM. Juiz de
Direito, torna pública a convocação dos candidatos aprovados para o
cargo de Médico II – Pediatra e Médico II – Pediatra (Desistência
temporária).
1. Os candidatos aprovados e classificados, conforme anexo I, ficam
CONVOCADOS para comparecer no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Itabirito na Avenida Queiroz Júnior, nº 635,
Bairro Praia, Itabirito/MG, CEP 35450-000 no período de 21 de
dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019, de segunda à sexta-feira,
no horário de 13:00 as 17:00 horas, e se manifestar acerca da
nomeação. Podendo dela desistir, definitiva ou temporariamente, exceto os
candidatos convocados da lista de desistência temporária.
2. Os candidatos que optarem pela nomeação deverão, no mesmo prazo
acima, apresentar os documentos especificados no item 17.6, os requisitos
básicos para a investidura do cargo no item 3 e exames laboratoriais
especificados no item 17.8 do Edital de forma a possibilitar a agilidade do
processo.
3. A ausência do candidato no prazo especificado, assim como a não
apresentação de toda a documentação exigida, implicará em
desclassificação e consequente perda do direito de nomeação.

Itabirito, 06 de dezembro de 2018.
Alexander Silva Salvador de Oliveira
Prefeito Municipal de Itabirito
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ANEXO I
LISTAGEM DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - CONVOCAÇÃO DOS
CANDIDATOS APROVADOS
Os candidatos abaixo listados deverão comparecer no período designado
para manifestação acerca da nomeação e para apresentar a documentação
exigida.
Médico II - Pediatra
Classificação
10

Nome do Candidato
CICERO AUGUSTO ALVES ARAÚJO

Inscrição
159686

Médico II – Pediatra (Desistência temporária)
Classificação
11

Nome do Candidato
CHEILA BATISTA DE FARIA LUCARINI

Inscrição
159905
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