
 
 
 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  

O Prefeito do Município de Galiléia
Concurso Público 001/2015 TORNA
novembro de 2016 na Prefeitura Municipal de 
Cep. 35.250-000 - Galiléia– MG
eletrônico:www.msmconsultoria.com.br
de provas e provas de títulos para provimento de cargos a serem preenchidos de acordo com os 
requisitos das Leis Nº 102/2010, 103/2010, 152/2015 e 155/2015
informações a partir do dia 24 de 
endereço eletrônico: www.msmconsultoria.com.br
informações sobre o Concurso Público do Edital 
Prefeitura Municipal de Galiléia
endereço eletrônico: www.msmconsultoria.com.br
 

 
 
 
 

 

 

 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  001/2015
 

REPUBLICAÇÃO RESUMIDA 
 
 

Galiléia–MG, no uso de suas atribuições legais, 
TORNANDO PÚBLICO, que no período de 

na Prefeitura Municipal de Galiléia, situada à Rua Ary Machado, nº 599
MG, das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00

www.msmconsultoria.com.br, estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO 
para provimento de cargos a serem preenchidos de acordo com os 

Leis Nº 102/2010, 103/2010, 152/2015 e 155/2015. Os interessados poderão obter mais 
de outubro de 2016, no local de realização das inscrições

www.msmconsultoria.com.br. A partir desta data todas as publicações e 
informações sobre o Concurso Público do Edital 001/2015 serão publicados no quadro de avisos da 

Galiléia–MG, em jornal de grande circulação e disponível na íntegra no 
www.msmconsultoria.com.br.  

Galiléia-MG, 

Original assinado 
Rômulo Gonçalves de Oliveira 

Prefeito do Município 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 

 

5 

MG, no uso de suas atribuições legais, ratifica o Edital de 
PÚBLICO, que no período de 24 de outubro a 17 de 

Rua Ary Machado, nº 599– Centro – 
:00h e através do endereço 

, estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO 
para provimento de cargos a serem preenchidos de acordo com os 

. Os interessados poderão obter mais 
, no local de realização das inscrições ou através do 

. A partir desta data todas as publicações e 
serão publicados no quadro de avisos da 

MG, em jornal de grande circulação e disponível na íntegra no 

MG, 20 de outubro de 2016. 


