
EDITAL 015/2021 

SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO – 2021 

 

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ECONOMIA 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 

1º MAIRA FERNANDA PEDROSA 
2º CARLOS DANIEL VASCONCELOS 
3º KETELEN APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO 

ARQUITETURA E URBANISMO 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 

1º RAFAELA SABRINA REIS MATOS 
2º POLLYANA CASTRO FERREIRA 
3º MAYARA BARBOSA GOMES QUITES 
4º MIRIAM DA SILVA CARVALHO 
5º FILIPE VIEIRA GUIMARÃES 

DIREITO 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 

1º CARLA REGINA DA S. B. DA SILVA 
2º JENNIFER ALVES DE OLIVEIRA 

 

*Os candidatos que não constarem na lista acima foram desclassificados desta seleção.  

** Os candidatos aprovados em 1ª, 2ª 3ª posição para as vagas de administração, ciências 
contábeis e economia, 1º e 2º posição para as vagas de arquitetura e urbanismo e 1º e 2º 
posição para as vagas de direito deverão apresentar-se no Departamento de Recursos 
Humanos, localizado na Av. Queiroz Júnior, nº 620, Praia - Itabirito/ MG, no dia 06/12/2021, 
das 13h às 17h, munido da documentação citada no regulamento desta seleção, para receber 
instruções.  

*** O candidato que por qualquer motivo não atender os requisitos previstos no edital ou 
deixar de apresentar a documentação exigida, perderá o direito à vaga, sendo convocado 
outro candidato aprovado, respeitando a ordem de classificação.  

****O candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar para a contratação no 
momento e no prazo em que for chamado a se apresentar perderá o direito à vaga, sendo 
convocado outro candidato aprovado, respeitando a ordem de classificação.  

*****Os candidatos classificados além do número de vagas previsto no regulamento terão 
assegurados apenas a expectativa de direito à admissão, ficando a concretização deste ato 
condicionada ao surgimento de novas vagas, ao exclusivo interesse e à conveniência da 
Prefeitura Municipal de Itabirito.  

Itabirito, 03 de dezembro de 2021. 


