
           
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 
CEP 36.330-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

CGC Nº 18.557.546/0001-03 

Correio Eletrônico - gabinete@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2020 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRO 

 
A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, nos termos do art. 2º, inciso V, da Lei Municipal nº 977 de 08 

de Novembro de 2011, vem através do presente, publicar edital de convocação para 01 (uma) vaga de Enfermeiro para 
Contratação Temporária, visando assistência ao Estado de Emergência e Calamidade provocado pela pandemia de 
Coronavírus COVID-19, de 05/04/2021 a 01/07/2021, podendo ser prorrogado. A contratação de Enfermeiro será para 
o cumprimento de 40 horas semanais, com remuneração na importância de R$3.883,09 (três mil oitocentos e oitenta e 
três reais e nove centavos). Considerando que a necessidade de contratação ocorre para suporte às ações de 
enfrentamento da pandemia, o Município necessita de candidato com condições de saúde que o permitam ser utilizado 
diretamente nessas ações. Em virtude disso, buscando seguir as orientações de saúde, o Município necessita que o 
candidato interessado não esteja compreendido nas hipóteses de grupo de risco de mortalidade aumentada de COVID-
19 (pessoas com idade superior a 60 anos, gestantes, lactantes, doenças crônicas pré-existentes, como diabetes e 
doenças cardíacas, e outras hipóteses previstas pelas recomendações de saúde). Diante do exposto, o Munícipio 
promove a convocação dos candidatos da lista do processo seletivo nº 001/2020 para contratação: 

Candidatos convocados: 

  CANDIDATOS: 

1 GILBERTO DE SOUZA 

2 CÁSSIA CRISTINA CANAAN SILVEIRA 

3 PAULIANA ALMEIDA RESENDE 

4 MELICIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES NETO 

7 JOANA DE SOUSA ARVELOS 

8 GABRIELA PINTO MAIA 

9 TAYANE CAINARA COELHO 

Os convocados que se interessarem deverão comparecer ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves, localizado à Rua Padre Reis, 84, centro, na data de 30 de março de 2021, às 8h, apresentando 
documentos pessoais (CPF, IDENTIDADE, CARTEIRA DO CONSELHO PROFISSIONAL VÁLIDA) e atestado de 
aptidão ao exercício do cargo.  

Será habilitado à contratação o candidato melhor classificado na lista do processo seletivo entre os que se 
apresentarem e que observar as exigências deste edital de convocação. 

No ato de comparecimento, será lavrada ata registrando comparecimento dos candidatos, manifestação de 
interesse pela contratação e realização da contratação. 

 
 

Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 24 de março de 2021. 
 
 

Flavio Geraldo de Oliveira Pinto 
Secretário de Administração 

 
 

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 
Prefeito Municipal 


