
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  001/201

O Prefeito do Município de Medeiros Neto/BA
que no período de 14 a 27 de 
PÚBLICO de provas e provas de títulos para provimento de cargos a serem preenchidos de acordo com 
os requisitos das  Leis  Nºs 231/2003, 278/2006, 279/2006, 298/2008, 359/2011, 366/2012, 364/2012 e 
422/2015. Os interessados poderão obter mais informações
www.msmconsultoria.com.br.  A partir 
Público do Edital 001/2016 serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Neto–BA, em jornal de grande circulação e disponível na íntegra no endereço eletrônico: 
www.msmconsultoria.com.br.  
 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO 
ESTADO DA BAHIA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  001/2016
 

PUBLICAÇÃO RESUMIDA 
 
 

Medeiros Neto/BA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, 
de março de 2016 estarão abertas as inscrições para o CONCURSO 

PÚBLICO de provas e provas de títulos para provimento de cargos a serem preenchidos de acordo com 
231/2003, 278/2006, 279/2006, 298/2008, 359/2011, 366/2012, 364/2012 e 

. Os interessados poderão obter mais informações através do endereço eletrônico: 
A partir desta data todas as publicações e informações sobre o Concurso 

serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
, em jornal de grande circulação e disponível na íntegra no endereço eletrônico: 

Medeiros Neto/BA

Original assinado 
 Nilson Vilas Boas Costa 

Prefeito do Município 
 

49 

6 

, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, 
estarão abertas as inscrições para o CONCURSO 

PÚBLICO de provas e provas de títulos para provimento de cargos a serem preenchidos de acordo com 
231/2003, 278/2006, 279/2006, 298/2008, 359/2011, 366/2012, 364/2012 e 

através do endereço eletrônico: 
desta data todas as publicações e informações sobre o Concurso 

serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Medeiros 
, em jornal de grande circulação e disponível na íntegra no endereço eletrônico: 

Medeiros Neto/BA, 10 de março de 2016. 


