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PORTARIA N°. 021/2016
Dispõe sobre a nomeação de candidata aprovada
no Concurso Público de Presidente Olegário.
O Prefeito Municipal de Presidente Olegário-MG, Sr. António
Cláudio Godinho, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o resultado final do
Concurso Público da Prefeitura Municipal, publicado no Diário Oficial no dia 02 de março
de 2012, homologado por meio do Decreto n°. 533 de 06 de março de 2012, e,
CONSIDERANDO que as candidatas Camila Ferreira Amaral e
Nadia Cristina de Oliveira, respectivamente classificadas em 7a e 8a posições, conforme
resultado final do referido concurso, apresentaram, volitivamente, declaração com firma
reconhecida de desistência de nomeação no cargo de Professor PM - Educação Física;
RESOLVE:
Art 1° Nomear a candidata abaixo relacionada para tomar posse
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta portaria:
PROFESSOR PM - EDUCAÇÃO FÍSICA
CLASSIFICAÇÃO

CANDIDATA

9°

MÁRCIA CRISTINA DE SOUSA

Art. 2° A candidata que por qualquer motivo não se apresentar
para a posse no prazo estipulado, perderá o direito à vaga.
Art. 3° No ato da posse, a candidato deverá apresentar os
documentos exigidos no Edital de abertura de Concurso n°, 001/2011, não se admitindo
pendências, e deverá assinar as declarações indicadas nas alíneas i e m, do item 13.6 do
Edital n°. 001/2011, bem como a declaração de não acumulação de cargo público e de
bens e valores.
Presidente Olegário-MG, 23 de fevereiro de 2016.
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Prefeito Municipal
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