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Secretaria de Administração 
Departamento de Comunicação e Serviços Gerais 

Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo 
 

EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

Setores: Administrativo/Operacional/Educação/Saúde 

 

 

 

O Prefeito do Município de Governador Valadares – MG, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO, que no período de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2019, na Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares – Central de Atendimento ao Cidadão, situada a Rua Marechal Floriano, nº 905 – 

Centro - Governador Valadares - MG, das 12h00min ás 17h00min, e através do site: 

www.msmconsultoria.com.br, estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO de provas e 

provas de títulos para provimento efetivo de vagas existentes no quadro de pessoal a ser regido em 

conformidade ao previsto na Lei municipal nº 3.583/1992 e suas alterações posteriores; Lei complementar 

municipal nº 145/2012 e suas alterações posteriores; Lei municipal nº 6.436/2013 e suas alterações 

posteriores; Lei complementar municipal nº 170/2014 e suas alterações posteriores; Lei complementar 

municipal nº 204/2015 e suas alterações posteriores; e demais legislações aplicáveis a espécie. 

 

Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 24 de setembro de 2019 através do 

site: www.msmconsultoria.com.br ou a partir do dia 18 de novembro no local de realização das inscrições 

presenciais. 

 

A partir desta data todas as publicações e informações sobre o Concurso Público do Edital nº 

001/2019 serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, no Diário 

Oficial do Município de Governador Valadares e disponível na íntegra no site: www.msmconsultoria.com.br 

 

Governador Valadares - MG, 12 de setembro de 2019. 

 

 

     

 

Original assinado 

André Merlo 

Prefeito do Município 
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EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 

Auditor fiscal de tributos 

 

 

 

O Prefeito do Município de Governador Valadares – MG, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO, que no período de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2019, na Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares - Central de Atendimento ao Cidadão, situada a Rua Marechal Floriano, nº 905 – 

Centro - Governador Valadares - MG, das 12h00min ás 17h00min, e através do site: 

www.msmconsultoria.com.br, estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO de provas para 

provimento efetivo de vagas existentes no quadro de pessoal a ser regido em conformidade ao previsto na 

Lei municipal nº 5.000/2002 e suas alterações posteriores; Lei complementar municipal nº 131/2009 e suas 

alterações posteriores; Lei municipal nº 6.436/2013 e suas alterações posteriores; Lei complementar 

municipal nº 170/2014 e suas alterações posteriores; Lei complementar municipal nº 204/2015 e suas 

alterações posteriores; e demais legislações aplicáveis a espécie. 

 

Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 24 de setembro de 2019 através do 

site: www.msmconsultoria.com.br ou a partir do dia 18 de novembro no local de realização das inscrições 

presenciais. 

 

A partir desta data todas as publicações e informações sobre o Concurso Público do Edital nº 

002/2019 serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, no Diário 

Oficial do Município de Governador Valadares e disponível na íntegra no site: www.msmconsultoria.com.br 

 

Governador Valadares - MG, 12 de setembro de 2019. 

 

 

     

 

Original assinado 

André Merlo 

Prefeito do Município 
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EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2019 

Advogado 

 

 

 

O Prefeito do Município de Governador Valadares – MG, no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO, que no período de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2019, na Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares - Central de Atendimento ao Cidadão, situada a Rua Marechal Floriano, nº 905 – 

Centro - Governador Valadares - MG, das 12h00min ás 17h00min, e através do site: 

www.msmconsultoria.com.br, estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO de provas e 

provas de títulos para provimento efetivo de vagas existentes no quadro de pessoal a ser regido em 

conformidade ao previsto na Lei municipal nº 6.436/2013 e suas alterações posteriores; Lei complementar 

municipal nº 170/2014 e suas alterações posteriores; Lei complementar municipal nº 204/2015 e suas 

alterações posteriores; Lei complementar nº 240/2019 e suas alterações posteriores; e demais legislações 

aplicáveis a espécie. 

 

Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 24 de setembro de 2019 através do 

site: www.msmconsultoria.com.br  ou a partir do dia 18 de novembro no local de realização das inscrições 

presenciais 

 

A partir desta data todas as publicações e informações sobre o Concurso Público do Edital nº 

003/2019 serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, no Diário 

Oficial do Município de Governador Valadares e disponível na íntegra no site: www.msmconsultoria.com.br 

 

Governador Valadares - MG, 12 de setembro de 2019. 

 

 

     

 

Original assinado 

André Merlo 

Prefeito do Município 

 

 

 

 


