
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA/MS 

EDITAL Nº 08/2016 
 

 
DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ, PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍBA, ESTADO DO 
MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, CONVOCA os aprovados no Concurso 
Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Paranaíba e dá outras providências: 

 

Art. 1º - Ficam convocados todos os candidatos aprovados e convocados através 
Edital nº 03/2016, que apresentaram até o dia 30 de março de 2016 (prazo 

limite), os documentos para a investidura no cargo, a comparecer no período de 
12 a 14 de abril de 2016, das 07:00h às 11:00h, no paço municipal Edu 
Queiroz Neves, para agendamento e retirada da guia médica para a realização 

do exame médico admissional, onde será avaliada a aptidão física e mental 
para o exercício das atribuições do cargo, sob pena de renúncia tácita do 

classificado convocado e, consequentemente, perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, ficando o Município de Paranaíba autorizado a 

convocar outros classificados e aprovados no referido Concurso Público em sua 
substituição, obedecendo à ordem legal. 
 

§ 1º - No dia agendado para a realização do exame médico admissional, o 
candidato deverá comparecer no local designado no agendamento, de posse da 

guia médica e de todos os exames de que trata o Anexo VI do Decreto nº 013 de 
19 de fevereiro de 2016. 

 
§ 2º - Não serão admitidos os exames médicos exigidos no Anexo VI do Decreto nº 
013 de 19 de fevereiro de 2016 que tenham sido realizados há mais de 90 

(noventa) dias, contados da data da realização do exame médico admissional. 
 

§ 3º - Não será realizado o exame médico admissional se o candidato não estiver 
de posse da referida guia.  

 
Art. 2º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Paranaíba/MS, 08 de Abril de 2016. 
 

 
 

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAÍBA 
 


