REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA – ESTÁGIÁRIOS Nº 001/2022
PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Mariana, no uso de suas
atribuições legais e com vistas a aumentar a competitividade e abrangência do
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, publicado em 24 de Maio de 2022, resolve
REPUBLICAR com alterações o Edital, conforme abaixo discriminado:

1. DAS INSCRIÇÕES:
Fica prorrogada a data para realização das inscrições no Processo Seletivo até o dia
07/06/2022.
No Item 1.2 onde se lê:
As inscrições serão realizadas eletronicamente no período de 24/05/2022 à
31/05/2022, no site oficial da Câmara (www.camarademariana.mg.gov.br), na aba
transparência > gestão de pessoas > concurso público e processo seletivo.
Leia-se:
As inscrições serão realizadas eletronicamente no período de 24/05/2022 à
07/06/2022, no site oficial da Câmara (www.camarademariana.mg.gov.br), na aba
transparência > gestão de pessoas > concurso público e processo seletivo.
2. DAS VAGAS:
Na tabela do Item 3.1 onde preveem as vagas para os cursos, bem como os prérequisitos, ficam ampliados os pré-requisitos para as vagas para o curso de Direito:
Onde se lê:
CURSOS
Direito

VAGAS*
20

PRÉ-REQUISITOS
(além
de
matrícula regular)
Estar cursando do 6º ao 9º período

Leia-se:
CURSOS

VAGAS*

Direito

20

PRÉ-REQUISITOS
(além
de
matrícula regular)
Estar cursando do 3º ao 9º período

3. DAS PROVAS:
Fica alterada a data prevista no Item 6.1 para realização das Provas, que serão aplicadas
no dia 10/06/2022.
Onde se lê:
6.1 As provas serão aplicadas aos candidatos devidamente inscritos no dia 03/06/2022
em local a ser previamente divulgado.

Leia-se:
6.1 As provas serão aplicadas aos candidatos devidamente inscritos no dia 10/06/2022
em local a ser previamente divulgado.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
4.1 Permanecem mantidas e inalteradas todas as demais disposições contidas no Edital
original e que por esta Republicação não foram alteradas;
4.2 Dúvidas
e
informações
podem
ser
esclarecidas
no
e-mail
controladoria.camarademariana@gmail.com
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