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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL Nº 140/2014 

 

RETIFICAÇÃO Nº 2 

 

O EDITAL nº 140 de 20 de outubro de 2014 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 

TÍTULOS, publicado no DOU nº 203, de 21 de outubro de 2014, na seção 3, página 61, fica 

retificado conforme se segue:  

Onde se lê: 

“10.1 O processo seletivo de que trata este Edital, de caráter eliminatório e classificatório, 

compõe-se de: 

PROVAS  DATAS  HORÁRIOS  DURAÇÃO  

 
1- Prova Escrita de 

Conhecimentos 

Específicos 

 

23/11/2014 08:00 4h 

Leia-se: 

“10.1 O processo seletivo de que trata este Edital, de caráter eliminatório e classificatório, 

compõe-se de: 

PROVAS  DATAS  HORÁRIOS  DURAÇÃO  

 
1- Prova Escrita de 

Conhecimentos 

Específicos 

 

23/11/2014 14:00 4h 

 

Onde se lê: 

“14.4 (...) munido de cartão de inscrição (facultativo), conforme item 9.28 (INDISPENSÁVEL) 

e de documento oficial de identidade ou equivalente, conforme item 9.29 

(INDISPENSÁVEL).” 

Leia-se: 

“14.4 (...) munido de cartão de inscrição (facultativo), conforme item 9.28 e de documento 

oficial de identidade ou equivalente, conforme item 9.29 (INDISPENSÁVEL).” 

 

Onde se lê: 

“14.8 Os candidatos que não portarem documento de identidade ou equivalente, que não 

apresentarem cartão de inscrição e/ou que chegarem atrasados, não terão acesso às salas 
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indicadas para a realização das Provas Escrita e de Desempenho Didático, estando 

automaticamente eliminados do Concurso Público de que trata este Edital.” 

Leia-se: 

“14.8 Os candidatos que não portarem documento de identidade ou equivalente e/ou que 

chegarem atrasados, não terão acesso às salas indicadas para a realização das Provas Escrita e 

de Desempenho Didático, estando automaticamente eliminados do Concurso Público de que 

trata este Edital.” 

 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2014. 

 


