
 
                GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Gabinete do Prefeito 

 

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro – Conselheiro Lafaiete – MG. 

 

 
DECRETO Nº 018, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO OBJETO DO EDITAL Nº 
01/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelos artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei 

Orgânica do Município, promulgada em 29 de junho de 1990, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no edital nº 01/2017/S.M.ESPORTES, que trata-

se do processo seletivo simplificado para contratação por prazo determinado para 

atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, e para 

atendimento visando a participação do Município nos jogos do interior de minas – JIMI; 

CONSIDERANDO que títulos foram apresentados nas datas aprazadas e 

devidamente analisados pela competente comissão; 

CONSIDERANDO com a publicação do resultado preliminar não houve 

interposição de recursos; 

CONSIDERANDO que a classificação é aquela que consta do competente 

quadro; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica aprovado o resultado do processo seletivo objeto do edital 01/2017/ 

.SM.ESPORTES. 

Art. 2º - Fica homologado o resultado do processo seletivo objeto do edital 01/2017/ 

.SM.ESPORTES, para o provimento temporário de funções descritas em conformidade 

com o edital e anexos. 

Art. 3° -  O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, improrrogáveis 

conforme 9.1 do edital. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta 

data, sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 

Administração e na forma da Lei. 

 

Mando, portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução deste 

Decreto pertencer, que o cumpra e o faça cumprir tão inteiramente como nele se 

contêm. 

 

Conselheiro Lafaiete, 24 de fevereiro de 2017. 
 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 

 

Moisés Matias Barbosa  
Secretário Municipal de Educação Esporte e Lazer 

 


