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CONVOCAÇÃO N° 001, DE 04 DE NOVEMBRQ DE 2019. 

CONCURSO DE INGRE"'SSO PARA PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE 
PROCURADOR JURÍDICO MUJ'J1CIPAL DA PREEITURA MUNICIPAL DE 

MINDURI, ESTADO DE MINAS GERAIS, EDITAL 00112019 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de suas atribuições legais e 

Considerando: 

- a classificação definitiva dos candidatos ·aprovados no referido Concurso, conforme 
publicações üficiais; 
-a homologação do resultado do C()ncurso publicada em Ol/H/2019; 
-a publicaÇão em DOC de Ol/11/2Q+9, de inclusão do candidato JARBAS NUNES DA 
F'ONSI~C;\, NA LISTA GERAL DE APROVADO~ •COM A INSCRIÇÃO 
NÚMERO 00058 EM. PRIMEIRO LUGAR, com a classificaÇ-ãe dos demais candidatos 
a partir dessa posição; ·-

CONVOCA o candidato aprovado no Concurso para provimento do cargo vago de 
PJ{.OCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL, conforme segue: 

' I 

.rURBASNUNES DA l~'ONSECA.,...,APROVADO EM PRiMitiRO LUGAR 

OBSERVAÇÕES: 

f- Compà~ecer na sede,_dâ Pr~feitura :Municipal de Min(tu,l'i,,#tuada na Rua Penha, 
99, Vila Vassalo, no horário de 08:00 horas às 11:00 horâs e das 13:00 horas às 16:00 
horas, partir de 04 de novembro de 2019 até o dia 21 tle no1Jern;~ro de 2019 

2 ·;;_O interessado deverá comparecer no local e horário acima indicado, munido da cédula 
de identidade e se dirigir ao DepatiamélÍ.to de Recurso Humanos, atendendo, inclusive, o 
que prescreve o Edital para efetivação ~la sua posse no cargo, . 

'• I 

_ 3 - O não comparecimento do candidato convocado n:o prazo especificado, acarretará a 
i:rnediata dísponibilizaçã() da vaga para chamadas subseque}~tes de outros candidatos 

~provados. -. · ., .-. :. 

4 -o candi_Çlato convocado deverá providenciar os exatne$ mé4iÇos elencados no Edital 
do Concurso para apresentação na data de agendamento do exám.e admissionaL 

\".i. 

Minduri, 04-de novembro de 2019 

~//# 
JOSÉ RONALDO DA SILVA,_· 

. Prefeito :Municipal de Minduri/MG 

· José Rc:>naldo t:fetSifv~ 
Pref~t~ih;~ Mtinidpcd 

CPF: 413.911.926-34 
iD: M-2.28619(") 

· Rua Penha, 99- yua v_assalo- Fone: (35) 3326-1219- Fé;tx: (3'5)3326-1444 
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,_'·' ! ' L . . : 


