
 

 

 

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022 - EDITAL 03/2023 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS  

 

 

 
   

Antes de imprimir este documento, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece.   Pág. 1 de 1 
 

 

O Município de Carmo do Paranaíba/MG, através de seu representante legal, torna público o presente edital para divulgar o que segue:  
  

1. Resultado definitivo da prova prática: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), ratifica-se o resultado preliminar da prova prática 
divulgado pelo Edital 02/2023, o qual passa a constar como resultado definitivo da prova prática. 
 
2. Resultado definitivo da prova de títulos: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), divulga-se o resultado definitivo da prova de títulos, 
conforme o Anexo I deste edital. 
 

3. O recorrente poderá consultar o parecer do seu recurso diretamente na área do candidato, no site www.objetivas.com.br. O parecer 
também se encontra disponível na Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba/MG, para consulta pública.  
 

4. Homologação final: Depois de decorridas todas as etapas do certame e processados todos os resultados, conforme estipulado pelo Edital de 
Abertura das Inscrições, constatada a inexistência de empates entre os candidatos classificados, o que torna desnecessária a realização de 
sorteio de desempate, DIVULGA-SE a classificação final do Concurso Público 01/2022, conforme os Anexos II e III deste edital, e, em 
decorrência, a homologação final do referido certame para os cargos contemplados no respectivo anexo. 
 
4.1. NÃO há homologação final para os cargos de Armador, Coveiro, Jardineiro, Lubrificador, Mecânico, Pintor e Terapeuta Ocupacional em 
virtude da ausência de aprovados na prova objetiva, conforme Edital 07/2022. 
 
5. A partir deste momento, a publicidade oficial referente a este Concurso Público dar-se-á exclusivamente através do Quadro de Avisos da 
Prefeitura Municipal e no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br. Acompanhar os meios de publicidade anteriormente dispostos, até que 
expire o prazo de validade do certame e manter atualizados os seus dados junto ao Município de Carmo do Paranaíba, através de 
correspondência com aviso de recebimento ou pessoalmente, são de responsabilidade exclusiva do candidato, sob o risco de perder o prazo 
para posse. 

 

 Carmo do Paranaíba/MG, 13 de fevereiro de 2023. 

  

 

Registre-se e publique-se. 

César Caetano de Almeida Filho,  

Prefeito Municipal. 
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