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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI 
Nº 001/2017 DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Municipal de Teófilo Otoni, tendo em vista 
do Estado de Minas Gerais 
04.2016.8.13.0686 – 1ª Vara Cível)
Projetos Ltda, TORNA PÚBLICO
de agosto de 2017, através do
inscrições específicas destinadas às Pessoas com Deficiência, do 
PÚBLICO de provas e/ou provas de títulos, para provimento efetivo de vagas existentes 
no quadro de pessoal. Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 
de julho de 2017. A partir desta data todas as publicações e informações sobre o 
Concurso Público do Edital Suplementar 001/2017 serão publicados no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
disponível na íntegra no site: 
maio de 2017. Daniel Batista Sucupira 
 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

                                                            Gabinete do Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI - EDITAL SUPLEMENTAR 
Nº 001/2017 DO CONCURSO PÚBLICO 001/2015 COM VAGAS ESPECÍFICAS 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PUBLICAÇÃO RESUMIDA. 

, tendo em vista o acordo firmado entre o Ministério Público 
 e o Município de Teófilo Otoni (Processo nº 

1ª Vara Cível), por intermédio da empresa MSM Consultoria e 
TORNA PÚBLICO que estarão abertas,  no período de 13 de 

, através do endereço eletrônico: www.msmconsultoria.com.br
inscrições específicas destinadas às Pessoas com Deficiência, do CONCURSO 

de provas e/ou provas de títulos, para provimento efetivo de vagas existentes 
no quadro de pessoal. Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 

de 2017. A partir desta data todas as publicações e informações sobre o 
Público do Edital Suplementar 001/2017 serão publicados no quadro de 

avisos da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni–MG, em jornal de grande circulação e 
disponível na íntegra no site: www.msmconsultoria.com.br. Teófilo Otoni-MG, 

Daniel Batista Sucupira - Prefeito do Município. 

EDITAL SUPLEMENTAR 
COM VAGAS ESPECÍFICAS 

. O Prefeito 
Ministério Público 

nº 5002153-
empresa MSM Consultoria e 

de julho a 13 
www.msmconsultoria.com.br as 

CONCURSO 
de provas e/ou provas de títulos, para provimento efetivo de vagas existentes 

no quadro de pessoal. Os interessados poderão obter mais informações a partir do dia 13 
de 2017. A partir desta data todas as publicações e informações sobre o 
Público do Edital Suplementar 001/2017 serão publicados no quadro de 

MG, em jornal de grande circulação e 
MG, 11 de 


