
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 
Estado de Minas Gerais 

  

 

Avenida José Mol, n°216 - 1º andar - Centro – Mantena - MG - CEP 35290-000 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 

 

DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020           
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA, Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, o 

Prefeito Municipal, Sr. João Rufino Sobrinho, FAZ SABER, a todos quantos este Edital virem ou 

conhecimento dele tiverem, principalmente o(a) interessado(a), que CONVOCA as pessoas abaixo 

relacionadas para comparecer na Secretaria Municipal de Administração, localizada na sede da Prefeitura 

Municipal de Mantena, situada à Avenida José Mol, 216 – 1º andar – Centro, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias a contar da publicação do presente Edital, no horário compreendido entre 9h00min às 10h30min 

e de 13h30min às 16h00min, com a finalidade de receberem cópia da Portaria de nomeação e relação dos 

documentos necessários para a efetivação de posse para preenchimento de vagas existentes em cargo nele 

constante, após aprovação e classificação no Concurso Público promovido por este Município, conforme 

Edital de Concurso Público nº 001/2020: 

 

 

CONVOCADOS: 

 

I) LUIZ CARLOS MOULAZ JUNIOR, consta como residente à Rua I, 414, Casa - Bela Vista - 

Mantena/MG - CEP 35.290.000, nomeado para o cargo de COVEIRO, através da Portaria n.º 011/2023 

de 05 de janeiro de 2023. 

II) REGINALDO LOPES DE FREITAS, consta como residente à Rua Dois, 162, - ESPLANADA - 

Mantena/MG - CEP 35290000, nomeado para o cargo de COVEIRO, através da Portaria n.º 012/2023 de 

05 de janeiro de 2023. 

- O não comparecimento do convocado no prazo estabelecido neste Edital de Convocação implica na 

DESISTÊNCIA AUTOMÁTICA de vaga, possibilitando a nomeação e posse dos próximos classificados, e 

para que ninguém alegue ignorância ou desconhecimento deste Edital, determina a sua publicação no site 

oficial da Prefeitura e no mural de avisos, na sede desta Prefeitura Municipal. 

- A não apresentação dos documentos, dentro do prazo legal estabelecido no edital ou a falta de 

comprovação de qualquer dos requisitos, ou ainda verificada a falsidade nos documentos apresentados, 

impedirá a posse do candidato, sendo automática e consequentemente, tornada sem efeito sua nomeação. 

Prefeitura Municipal de Mantena (MG), aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2023. 

 

 

 

João Rufino Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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