Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E POSSE Nº 19/2018
DO CONCURSO PÚBLICO DE Nº 01/2016
O Prefeito Municipal de Campo Belo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a legislação municipal e com o Edital de Concurso
Público n.º 01/2016, CONVOCA para provimento de cargos os candidatos habilitados e
relacionados do Anexo I, observadas as seguintes condições:
1.
Os candidatos nomeados e constantes do anexo I deverão comparecer, para o exame
médico pré-admissional, para avaliação de aptidão física e mental para o exercício do cargo,
munido do documento original de identidade e cadastro de pessoa física - CPF; acrescido dos
demais documentos constantes do item 16.2 do Edital 01/2016; no dia 29 de maio de 2018, as
15:30 horas, no SAMET, na Rua Quintino Bocaiuva, nº 373, centro – Campo Belo-MG.
2.
Para realização do exame pré-admissional o candidato deverá apresentar o resultado
dos exames descritos na Cláusula 15.1.3 na forma prevista nos itens 15.1.4, 15.1.5 e 15.1.6 do
Edital de Concurso Público n.º 01/2016;
3.

Para a realização do exame pré-admissional é importante que o candidato:
- esteja alimentado;
- tenha dormido bem à noite;
- não tenha ingerido bebidas alcoólicas.

4.
Considerado apto, deverá o candidato se apresentar para posse na Sede da Prefeitura
Municipal, Estado de Minas Gerais, localizada na Rua João Pinheiro, nº 102, Centro, no dia
05 de junho de 2018, no horário de 12h às 17h.
5.
O candidato convocado para a posse que não se apresentar nos locais e nos prazos
estabelecidos, ou que não comprovar o atendimento dos requisitos previstos nos itens 4.12 e
16.2, do Edital de Concurso Público n.º 01/2016, será considerado desistente e eliminado,
perdendo seu direito a vaga e determinando a convocação do próximo candidato na lista de
classificação.
6.
O candidato que recusar a vaga, no ato da posse, também será considerado eliminado
conforme previsto no item 16.6 do Edital de Concurso Público n.º 01/2016;
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Campo Belo, 22 de maio de 2018.

ALISSON DE ASSIS CARVALHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I
NOMEAÇÃO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Ord.
1.

Classificação
Nome
23º
Rafael Santos Eduardo

Decreto
4.419

ODONTÓLOGO - NÍVEL IX-A
Ord.
2.
3.

Classificação
Nome
19º
Amanda Garcia Vilela Reis
Robson Alves Pimenta Júnior
20º

Decreto
4.420
4.421

