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COMUNICADO Nº 001 – EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022 

 

Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado – Análise de 

Currículo Médico ESF 40 horas. 

 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, no uso de suas atribuições legais, 

comunica que em razão do feriado de 15 de Abril de 2022, “Paixão de Cristo”, o resultado 

preliminar do Edital do Processo Seletivo nº 002/2022 para contratação temporária para 

Médico de ESF 40 horas será divulgado na data de 19 de Abril de 2022, no site oficial do 

Município de Coronel Xavier Chaves/MG. 

Ao resultado preliminar, caberá recurso perante a Prefeitura Municipal de Coronel 

Xavier Chaves, devendo ser apresentado de forma fundamentada, conforme Anexo III do Edital, 

contendo nome do candidato e número de inscrição, nos dias 20 e 25 de Abril de 2022. O 

candidato poderá interpor o recurso de forma presencial, o qual deverá ser protocolado na sede 

da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, Rua Padre Reis, nº 84, Centro, ou de forma 

online, ou por meio de envio de e-mail para o endereço 

processoseletivo@coronelxavierchaves.mg.gov.br, o qual deverá ser enviado até as 23h59 do dia 

25 de abril de 2022. 

O recurso deverá ser individual, não sendo admitido litisconsorte, devendo o mesmo 

conter a indicação precisa do item em que o candidato se julga prejudicado, demonstrando suas 

alegações de forma fundamentada. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver 

fundamentado ou for interposto fora do prazo. 

A classificação final, após análise dos recursos, caso haja, será divulgado no site oficial 

do Município, no endereço www.coronelxavierchaves.mg.gov.br, no dia 26 de Abril de 2022. 

Para tanto, fica retificado o Edital de Processo Seletivo Simplificado com as alterações e 

informações presentes neste comunicado. 

Ficam mantidas as demais normas do edital. 

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Prefeito 

Municipal e publicado no mural da sede da Prefeitura e no seguinte endereço eletrônico: 

www.coronelxavierchaves.mg.gov.br. 

Coronel Xavier Chaves, 18 de Abril de 2022 

 

__________________________________________ 

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 

Prefeito Municipal 
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