2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N. 01/2015, de 14 de abril de 2015.
Retifica o Edital 01/2015, publicado na Seção 03 do DOU de 14 de abril de 2015, páginas 140 a 146, e
Retificação do Edital 01/2015, publicado na Seção 03 do DOU de 21 de maio de 2015, páginas 170 e 171
que dispõe sobre concurso para preenchimento de uma vaga para o cargo de advogado do CORECONMG, definindo novas datas de provas e inscrições.
Onde se lê:
2.6. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao regime Celetista, em conformidade com as normas
estabelecidas na Lei nº 1.411/1951 e Lei nº 9.962/2000.
Leia-se
2.6. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao regime Celetista, em conformidade com as normas
estabelecidas na Lei nº 1.411/1951 e Lei nº 9.962/2000, ressalvada a possibilidade de transposição para o
Regime Jurídico Único, caso haja determinação judicial.
Onde se lê:
4.2. Procedimentos para inscrição e formas de pagamento
4.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 (nove) horas do dia 20 de abril de 2015 às 20
(vinte) horas do dia 22 de junho de 2015.
Leia-se
4.2. Procedimentos para inscrição e formas de pagamento
4.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 (nove) horas do dia 20 de abril de 2015 às 20
(vinte) horas do dia 10 de julho de 2015.
Onde se lê:
7. DAS PROVAS
7.1. Da data e do local de realização das Provas:
7.1.2. A aplicação da Prova Objetiva e da Prova Aberta ocorrerá na data provável de 26 de julho de 2015,
com duração total de 5 horas e será realizada na cidade de Belo Horizonte.
Leia-se
7. DAS PROVAS
7.1. Da data e do local de realização das Provas:
7.1.2. A aplicação da Prova Objetiva e da Prova Aberta ocorrerá na data provável de 02 de agosto de 2015,
com duração total de 5 horas e será realizada na cidade de Belo Horizonte.
Onde se lê:
7.4. Das condições de realização da Prova Objetiva e Aberta
7.4.1. As provas serão aplicadas no Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte na data provável
de 26 de julho de 2015, ficando esta data subordinada à disponibilidade de locais adequados à realização
das provas.
[...]
7.4.40. O Caderno de Questões e os gabaritos da Prova Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br, no dia 28 de julho de 2015.
Leia-se
7.4. Das condições de realização da Prova Objetiva e Aberta
7.4.1. As provas serão aplicadas no Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte na data provável
de 02 de agosto de 2015, ficando esta data subordinada à disponibilidade de locais adequados à realização
das provas
[...]
7.4.40. O Caderno de Questões e os gabaritos da Prova Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br, no dia 04 de agosto de 2015.
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Onde se lê:
12.11. Após tomar posse, o candidato passará à condição de celetista e deverá entrar em exercício no prazo
de 07 (sete) dias úteis.
Leia-se
12.11. Após tomar posse, o candidato passará à condição de celetista, ressalvada a possibilidade de
transposição para o Regime Jurídico Único, caso haja determinação judicial, e deverá entrar em exercício
no prazo de 07 (sete) dias úteis.
Belo Horizonte, 09 de junho de 2015.
Antônio de Pádua Ubirajara e Silva – Presidente CORECON-MG
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