
           
 

 

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

CGC Nº 18.557.546/0001-03 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 005/2022 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE  

PROCURADOR MUNICIPAL 
 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 977 
de 08 de Novembro de 2011, vem através do presente, publicar Edital de Convocação para 01 (uma) vaga de 
Procurador Municipal para Contratação Temporária pelo período de 07 de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 
2024, podendo ser prorrogado. A contratação de Procurador Municipal será para o cumprimento de 40 horas 
semanais, com remuneração na importância de R$ 5.423,24 (cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e 
quatro centavos). Diante do exposto, o Munícipio promove a convocação das candidatas da lista do Processo 
Seletivo nº 005/2022 para contratação. 

 

  CANDIDATAS: 

01 VERA LUCIA CHAVES RESENDE 

02 SANELA APARECIDA DE SOUSA 

 
As candidatas 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 06 de fevereiro de 2023, às 8h e 
30min, apresentando atestado médico de aptidão ao exercício do cargo (emitido nos últimos 90 dias) e todos os 
documentos originais dos que foram apresentados no ato da inscrição, conforme os itens 4.7 e 4.8 do Edital do 
Processo Seletivo 005/2022: 

 
4.7 - O candidato deve possuir posse de todos os documentos em original, ou fotocópia autenticada em 
cartório, de todos os documentos apresentados para análise curricular, dos quais será exigida a sua 
apresentação para conferência no ato de comparecimento do candidato para contratação. 
4.8 - Na hipótese de o candidato convocado não apresentar todos os documentos originais na forma prevista 
no item anterior, estará automaticamente desclassificado para a contratação, momento no qual a 
administração chamará o próximo candidato melhor classificado, onde será realizado o mesmo 
procedimento de conferência dos documentos originais, e assim, sucessivamente - sendo contratado o 
candidato melhor classificado que cumprir as exigências do edital. 

 
Será habilitado à contratação a candidata melhor classificada 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 das candidatas, manifestação de 

interesse pela contratação. 
 

 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 31 de janeiro de 2023. 

 
 
 

 
 
 

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 
Prefeito Municipal 


