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São João Batista do Glória/MG, 18 de dezembro de 2020 – EDIÇÃO: 390 – ANO II – Acesso:
em www.gloria.mg.gov.br Lei nº 1531 de 13 de dezembro de 2018
PROCURADORIA
PORTARIA Nº 3.641/2020 “Dispõe sobre a nomeação de aprovado no concurso público 01/2019
para os cargos que menciona e dá outras providências”. A Chefe do Poder Executivo do
Município de São João Batista do Glória/MG, no uso das suas atribuições e em conformidade
com o que dispõe o artigo 100, inciso II, letra “a” da Lei Orgânica Municipal, e Considerando a
homologação do resultado do concurso público 01/2019 e a necessidade de provimento dos
cargos abaixo mencionados; Considerando o termo de desistência do 10º colocado para o cargo
de Gari, Ricardo Eugênio de Medeiros; RESOLVE: Artigo 1° - Fica nomeado para ocupar o cargo
de provimento efetivo de Gari, o seguinte candidato aprovado no concurso público 01/2019:
VICTOR HUGO ZAPAROLI (13º COLOCADO) Artigo 2º – O nomeado deverá firmar termo de
compromisso, no ato da posse, de bem e fielmente exercer as funções do cargo, bem como
apresentar exame médico comprobatório de aptidão física para o exercício do cargo e toda a
documentação exigida no Edital 01/2019. Artigo 3º - No ato da posse, o servidor deverá
apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, além de outras aplicáveis
especificamente ao seu cargo. Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as demais disposições em contrário. São João Batista do Glória/MG, 17 de
dezembro de 2020. APARECIDA NILVA DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL
O setor responsável recebe as publicações até as 16 horas, impreterivelmente, pelo
email: diariooficialsjbg@gmail.com.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3524-0908
O diário oficial de São João Batista do Glória/MG é acessado por meio do endereço
eletrônico: http://www.gloria.mg.gov.br
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