
  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA 

Secretaria Geral do Poder Legislativo 

  

Edital de Convocação nº 001/2022 

O Presidente do Poder Legislativo Municipal, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município de Miguel Pereira e pelo Regimento Interno da Câmara 
Municipal, e respeitando os Princípios Constitucionais, 

RESOLVA: 

Art. 1º. Convocar o candidato abaixo relacionado, aprovado 
no Concurso Público de que trata o Edital nº 001/2016, homologado em 
26/12/2016, prorrogado por mais 2 anos, através da Resolução nº 666 de 10 
de Dezembro de 2018, para apresentação da documentação necessária ao 
provimento no respectivo cargo: 

TÉCNICO LEGISLATIVO 

  

o "Nome Co Inscrição — Classificação 
ULISSES DE LIMA ALVIM 0001152-5 1º 

  

Art. 2º. O candidato poderá obter informações acerca da 
documentação a ser apresentada, bem como dos exames necessários à previa 
inspeção médica oficial na sede do Poder Legislativo Municipal, de segunda 
a sexta-feira no horário de 14h às 17h, situado a Rua Prefeito Manoel 
Guilherme Barbosa, nº 71, Sala 108, Centro, Miguel Pereira/RJ, CEP: 
26.900-000. 

Art. 3º. O prazo para apresentação do candidato é de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir do AR (AVISO DE RECEBIMENTO) 
do Telegrama expedido por este Poder em 12/04/2022. O não 
comparecimento neste prazo poderá ensejar a perda do direito a sua 
nomeação, passando a convocação para o 2º (segundo) colocado. 

Imentos * adicionais om os ser obtido por 
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Art. 4º, Escl yecimentos adicionais poderão ser obtido por 
intermédio dos telefones: (24) 2483: 8578; (24) 2484-2727; (24) 2484-2308, ou 
no endereço mencionado no art. 

 


