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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO– PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 02/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 

 
O Prefeito Municipal de Itabirito, no uso de suas atribuições legais, a que confere o 
art.61, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais aplicáveis, 
torna pública a convocação do candidato aprovado para a função de Monitor de 
Apoio Escolar. 

 

1. Os candidatos classificados e listados no Anexo I deste ato ficam CONVOCADOS 
para comparecerem ao SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina 
do Trabalho) da Prefeitura Municipal de Itabirito, situado na Avenida Queiroz 
Júnior, nº 620, Centro – 2º andar, Itabirito/MG, CEP 35450-069, no período de 10 
de agosto de 2022 a 23 de agosto de 2022, exceto aos sábados e domingos no 
horário de 13h00min às 17h00min, portando a documentação prevista no item 
14.7, para obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e posteriormente se 
dirigir ao Departamento de Registros Funcionais para a conferência e entrega da 
documentação prevista no item 14.8 do Edital nº 02/2021. 

2. Os candidatos que, por qualquer motivo, não se apresentarem para a contratação 
no momento e no prazo em que forem chamados, perderão o direito à vaga, sendo 
convocado outro candidato aprovado, respeitando aordem de classificação. 

3. Conforme o item 3.9 do edital a ordem de convocação dos candidatos com 
deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada à pessoa com 
deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 21ª vaga, a 3ª vaga será a 41ª vaga e 
assim sucessivamente. 

 

Itabirito, 09 de agosto de 2022. 

 

 

 

Orlando Amorim Caldeira 
Prefeito Municipal de Itabirito  
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ANEXO I 
 

LISTAGEM DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E CONVOCADOS 

Monitor de Apoio Escolar 

Classificação  Nome do candidato  Inscrição 
166 MILENA PEREIRA AMORIM 2973458 
167 LETICIA ALVES SILVA 2973294 

168 THAIS CASTRO FERREIRA 2970817 

 


