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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO  
CONCURSO PÚBLICO 01/2017 

 
 

A prefeitura municipal de Coronel Xavier Chaves, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei Municipal nº 977 de 08 
de novembro de 2011, vem através do presente, publicar edital de convocação para 01 (uma) vaga de Oficial 
Especializado II para contratação temporária. A contratação do Oficial Especializado II será a partir do dia 
24/09/2021 para o cumprimento de 44 horas semanais, com remuneração na importância de R$ 2.247,15 (dois mil 
duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos). Diante do exposto, o munícipio promove a convocação dos 
candidatos aprovados nos termos do edital 01/2017 do concurso público para contratação. 

 

Candidatos convocados:   
 

CARGO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

OFICIAL ESPECIALIZADO II MACÍLIO GOMES DIAS 3º 

 LUCIANO JOSÉ DA SILVA 4° 

 GIVALNILDO EVAGELISTA BERALDO 5° 

 LUAN ANTONIO PEREIRA 6° 
 
  

Os convocados que interessarem à contratação deverão comparecer no setor de pessoal da prefeitura 
municipal, na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves, MG, no dia 23 de setembro de 2021, às 13h, 
manifestando interesse em ser contratado no cargo no período de 24 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 
2021. 

Os candidatos deverão comparecer munidos de seus documentos pessoais (RG e CPF) e atestado de aptidão 
ao exercício do cargo. 

 
Será habilitado à contratação somente o presente e interessado que apresentar os documentos acima, 

obedecida a ordem de classificação na listagem do concurso vigente. No ato do comparecimento do candidato, será 
lavrada uma ata registrando o comparecimento e a manifestação de interesse ou desinteresse ao contrato. 

 
 
 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 20 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
_______________________________                                  __________________________________ 

                         Flávio Geraldo de Oliveira Pinto                  Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 
   Secretário de Administração                                       Prefeito Municipal 

 


