
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE 001/2016 - CONCURSO PÚBLICO 001/2015  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMÓTEO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
considerando a homologação do resultado do Concurso Público 001/2015 para provimento de 
cargos pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Timóteo/MG, CONVOCA os 
candidatos habilitados, relacionados no Anexo I deste instrumento, com vistas à posse para os 
cargos correspondentes, observadas as seguintes condições: 
 
 DA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
 1. Os candidatos relacionados no Anexo I deste instrumento deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Timóteo/MG, entre os dias  
04 a 13 de julho de 2016, no horário de  12h às 18h, para a entrega dos documentos 
relacionados no Item 10.6 do Edital de Concurso Público 001/2015, e demais providências 
decorrentes. 
 1.1 Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada, e de acordo com a capacidade de 
atendimento do período. 
1.2 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 
documento constante no Item 10.6 do Edital acarretará o não cumprimento de exigência, 
implicando a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado. 
 1.3. No ato da entrega dos documentos, e verificada a regularidade dos mesmos, o candidato 
será encaminhado à Seção de Medicina do Trabalho para submeter-se a Avaliação Médica, nos 
termos do Item 10.4 do Edital de Concurso 001/2015.  
 
DA AVALIAÇÃO MÉDICA  
 
2. O Candidato, após o encaminhamento referido no Item acima (1.3), deverá se apresentar 
até a data de 27 de julho de 2016 na Seção de Medicina do Trabalho para submeter-se a 
Avaliação Médica, munido de todos os resultados de exames conforme Item 10.5 do Edital de 
Concurso Público 001/2015.  
2.1 A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos no prazo 
assinalado implicará na perda do direito a posse no cargo.  
 
DA POSSE 
 
 Cumpridas as exigências Editalícias, os candidatos deverão se apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Timóteo, para que sejam devidamente 
empossados em seus respectivos cargos. 
 
 
 
 Timóteo, 30 de junho de 2016  
 
 
 
 
CLEYDSON DOMINGUES DRUMOND  
        PREFEITO MUNICIPAL  

                             



 
                              ANEXO I 
 
 
Cargo : Técnico em Patologia 
 
1º - Cláudia Pereira de Souza Inácio               Nº Insc.00410 
2º - Clariana Moreira Crisostomo Passos       Nº Insc.00392 
 
 
Cargo: Farmacéutico/Bioquímico 
 
1º- Suziley Rodrigues Oliveira                         Nº Insc.02148 


