
 

 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 003/2018 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO  

  

Pelo Presente Termo de Retificação do Edital N.º 003/2018 que dispõe sobre o 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ATÉ A REALIZAÇÃO 

DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE TÍTULOS, a Comissão para 

Organização, Planejamento, Acompanhamento, Supervisão, Fiscalização e Realização 

do Processo Seletivo Simplificado, atendendo aos princípios que norteiam a gestão 

pública responsável, vem retificar o EDITAL N.º 003/2018, alterando seu ANEXO 

I – CRONOGRAMA, e parágrafo 3. DA INSCRIÇÃO, item 3.2 a e b. 

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – CRONOGRAMA. 

30/06/2018 Publicação de abertura  

02/07/2018 Publicação do edital 

03/07/2018 a 

04/07/2018 
Período de Inscrições e entregas de documentação 

05/07/2018 Resultado preliminar da Etapa Única – Análise Curricular 

06/07/2018 a 

09/07/2018 

Período de interposição de recursos da Etapa Única – 

Análise Curricular 

10/07/2018 
Resultado de recursos da Etapa Única – Análise 

Curricular 

10/07/2018 Resultado Final da Etapa Única – Análise Curricular  

11/07/2017 Homologação do Processo Seletivo Simplificado 

 

 



 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição às vagas de emprego público temporário para Auxiliar de Serviços 

Gerais, Porteiro e Vigia é de inteira responsabilidade do candidato que deverá estar 

ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado e certificar-

se de que preencherá todos os requisitos exigidos neste edital e quando da 

contratação.  

3.2. As inscrições são gratuitas e para a participação no Processo Seletivo 

Simplificado, o candidato deverá atender aos seguintes procedimentos:  

a) Inscrever-se pessoalmente, no Setor de Recursos Humanos da ICISMEP, situado 

Rua São Jorge, 135 - Brasiléia, Betim - MG, 32600-284, e ou na Rua Padre Rolim, 

1381, São Cristóvão, Ouro Preto, sempre em dias úteis, de 09:00 às 12:00 e 

de 14:00 às 17:00, de terça-feira a quarta-feira, entre os dias 03 a 04 de 

julho de 2018, apresentando, de forma impressa o formulário de 

Requerimento de Inscrição, presente no – Anexo V, devidamente preenchido e 

assinado, e envelope contendo cópia legível dos demais documentos 

comprobatórios previstos nos itens 3.5 e 5; ou, 

b) Inscrever-se, preenchendo o formulário de Requerimento de Inscrição 

– Anexo V, e enviá-lo, devidamente preenchido e assinado, juntamente 

ao envelope contendo as cópias legíveis dos demais documentos 

comprobatórios previstos nos itens 3.5 e 5, via SEDEX, para o Setor de 

Recursos Humanos da ICISMEP, situado Rua São Jorge, 135 - Brasiléia, Betim - 

MG, 32600-284, postado até a data limite para inscrição estabelecida no 

item 3.2 alínea “a”, sendo de inteira responsabilidade do candidato os custos de 

envio, bem como eventuais extravios dos documentos postados ao ICISMEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEIA-SE: 

ANEXO I – CRONOGRAMA. 

 

30/06/2018 Publicação de abertura diário oficial 

02/07/2018 Publicação do edital 

03/07/2018 a 

05/07/2018 
Período de Inscrições e entregas de documentação 

09/07/2018 Resultado preliminar da Etapa Única – Análise Curricular 

10/07/2018 a 

11/07/2018 

Período de interposição de recursos da Etapa Única – 

Análise Curricular 

12/07/2018 
Resultado de recursos da Etapa Única – Análise 

Curricular 

13/07/2018 Resultado Final da Etapa Única – Análise Curricular  

14/07/2017 Homologação do Processo Seletivo Simplificado 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO, item 3.2 a e b 

3.1. A inscrição às vagas de emprego público temporário para Auxiliar de Serviços 

Gerais, Porteiro e Vigia é de inteira responsabilidade do candidato que deverá estar 

ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado e certificar-

se de que preencherá todos os requisitos exigidos neste edital e quando da 

contratação.  

3.2. As inscrições são gratuitas e para a participação no Processo Seletivo 

Simplificado, o candidato deverá atender aos seguintes procedimentos:  

a) Inscrever-se pessoalmente, no Setor de Recursos Humanos da 

ICISMEP, situado Rua São Jorge, 135 - Brasiléia, Betim - MG, 

32600-284, sempre em dias úteis, de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 

17:00, de terça-feira a quinta-feira, entre os dias 03 a 05 de julho de 

2018, apresentando, de forma impressa o formulário de Requerimento de 



 

 

Inscrição, presente no – Anexo V, devidamente preenchido e assinado, e 

envelope contendo cópia legível dos demais documentos comprobatórios 

previstos nos itens 3.5 e 5; ou,  

b) Inscrever-se, preenchendo o formulário de Requerimento de 

Inscrição – Anexo V, e enviá-lo, devidamente preenchido e 

assinado, juntamente ao envelope contendo as cópias legíveis dos 

demais documentos comprobatórios previstos nos itens 3.5 e 5, via 

SEDEX, para o Setor de Recursos Humanos da ICISMEP, situado Rua 

São Jorge, 135 - Brasiléia, Betim - MG, 32600-284, postado até a 

data limite para inscrição estabelecida no item 3.2 alínea “a”, sendo de 

inteira responsabilidade do candidato os custos de envio, bem como 

eventuais extravios dos documentos postados ao ICISMEP. 

 

 

 

04 de julho de 2018. 

 

 

 

João Luiz Teixeira 

Secretário Executivo da ICISMEP 

 

 


