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PROCURADORIA

PORTARIA Nº 3.531/2020 “Dispõe sobre a nomeação de aprovado no concurso público 01/2019
para o cargo 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 01/201 e a nomeação dos aprovados dentro do número de
vagas; Considerando que a candidata aprovada para o cargo de Médico PSF, Paula Campos
Reis, na 1ª colocação, não manifestou interesse na vaga, apesar de devidamente comunicada;
RESOLVE: Artigo 1° - Fica nomeado para ocupar o cargo de provimento efetivo de MÉDICO PSF
o seguinte candidato aprovado no concurso público 01/2019. FAINER JOSÉ DE ALMEIDA VIDAL
(3º 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 declarações 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, 19 de fevereiro de 2020. APARECIDA
NILVA DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL
COMPRAS E LICITAÇÕES

Extrato do Edital PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Nº 0125/2020 MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO
GLÓRIA/MG. Pregão Presencial nº 012/2020. Procedimento Licitatório nº 0125/2020. Conforme
erro formal do edital postado no site do município, onde lê-se sessão dia 28/02/2020 ás 09:00 h,
leia-se: Sessão Oficial dia 03/03/2020 às 14:00 hrs. Objeto: “Registro de Preços para futura e
eventual aquisição oxigênio medicinal para manutenção das atividades do Hospital Municipal
Dona Chiquita do município de São João Batista do Glória/MG”. O Edital poderá ser retirado pelo
site: www.gloria.mg.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal na sala de licitações. Informações
pelo telefax (35) 3524-0908. São João Batista do Glória/MG, 19/02/2020. Ketelin Camile dos Reis
Marques/Pregoeira.
RECURSOS HUMANOS

ERRATA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2020 – TRATORISTA – MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG – Em razão do erro material no quadro do item 6.2 (onde
constou “Títulos para Agente Comunitário de Saúde”), bem como o erro material no Anexo II
(onde constou “Cronograma do Processo Seletivo nº. 03/2019 Guarda) publica-se o Edital
Retificado com as alterações pertinentes. Tendo em vista se tratar de mero erro de nomenclatura
de quadro/anexo, as demais disposições do Edital permanecem inalteradas. São João Batista do
Glória, 19 de fevereiro de 2020 - Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
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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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