COMUNICADOS - CONCURSOS FUNDAÇÃO CEFETMINAS / COVID-19
(Atualizado em 17/09/2020)
Atendimento na Fundação CEFETMINAS
Reiteramos que, como medida de prevenção ao COVID-19, as atividades presenciais na FCM estão suspensas
desde 23/03/2020. O atendimento referente aos concursos permanece exclusivamente pelo e-mail:
concursopublico@fundacaocefetminas.org.br e as informações serão atualizadas nas abas referentes a cada
concurso e vestibular.
Os comunicados e as publicações devem ser acompanhados pelos(as) candidatos(as).
Contamos com a compreensão e colaboração de todos para a superação desse momento delicado.
Concurso Público Prefeitura de Timóteo: Retificação nº 06 do Edital 001/2019; Solicitação de Restituição;
Novo Cronograma previsto
A Prefeitura de Timóteo publicou retificação nº 06 do Concurso Público Edital nº 001/2019 e novo
cronograma, no qual a aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 28/02/2021. Novo período de
inscrições, isenções da taxa de inscrição e solicitações de condições especiais foi programado, somente para
os cargos listados, em decorrência da retificação de vagas dos cargos: Analista em Gestão Municipal;
Assistente Social; Auxiliar de Serviços Gerais; Pedagogo; Professor I; Professor II, nas especialidades Artes,
Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática; Secretário Escolar e Vigia.
Também será executado período de restituição da taxa de inscrição para candidatos já inscritos.
O atendimento presencial no CMEI da Prefeitura de Timóteo e na Fundação CEFETMINAS permanece
suspenso temporariamente. Eventuais dúvidas devem ser enviadas para o e-mail de atendimento:
concursopublico@fundacaocefetminas.org.br
COREN-MG: Retificação nº 04 do Edital 001/2019; provas adiadas e cronograma suspenso,
temporariamente
Devido às medidas preventivas contra o coronavírus, a aplicação das provas objetiva e discursiva foi adiada.
A solicitação de restituição do valor da taxa de inscrição (Item 3.15 do Edital) será informada conforme
retorno das atividades presenciais na Fundação CEFETMINAS.
Eventuais
dúvidas
devem
ser
enviadas
concursopublico@fundacaocefetminas.org.br

para

o

e-mail

de

atendimento:

Concurso Público da FETI – Retificação nº 05 do Edital 001/2019; divulgação de novo cronograma previsto
A FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO "DR. RENÊ BARSAM" - FETI publicou retificação nº 05 do
Concurso Público Edital nº 001/2019 e novo cronograma, no qual a aplicação da prova objetiva está prevista
para o dia 08/11/2020.
O atendimento presencial na Fundação CEFETMINAS permanece suspenso temporariamente. Eventuais
dúvidas devem ser enviadas para o e-mail de atendimento: concursopublico@fundacaocefetminas.org.br
Em breve será emitido novo comunicado com atualizações das datas previstas.

Concurso Público da Câmara Municipal de Madre de Deus de Minas: Provas adiadas e cronograma
suspenso, temporariamente
A Câmara Municipal de Madre de Deus de Minas adiou as provas do Concurso Público Edital nº 001/2019,
inicialmente programadas para o dia 10/05/2020 e suspendeu o cronograma do concurso, temporariamente.
A decisão atende ao Decreto Municipal nº 840, de 18 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de Madre
de Deus de Minas/MG e acompanha a Lei federal 13.979/2020, dispondo sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus,
além do decreto do Governo do Estado que declarou situação de emergência em Saúde Pública em Minas
Gerais.
Em breve será emitido novo comunicado com atualizações das datas previstas. Eventuais dúvidas devem ser
enviadas para concursopublico@fundacaocefetminas.org.br
Concurso Público da Prefeitura de Contagem Edital nº 002/2020 - Provas adiadas e cronograma suspenso,
temporariamente
A Comissão de Concurso designada por meio de Portaria nº 26/2019, do Secretário de Fazenda, comunica o
adiamento da aplicação da Prova Objetiva e Discursiva do Concurso Público Edital nº 002/2020, inicialmente
previstas para 24/05/2020, bem como a suspensão das demais atividades previstas no cronograma do
concurso, que está temporariamente suspenso.
A decisão atende ao Decreto Municipal nº 1.526, de 20 de março de 2020, e acompanha a Lei federal
13.979/2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus, além do decreto do Governo do Estado que
declarou situação de emergência em Saúde Pública em Minas Gerais.
Em breve comunicaremos as novas datas. Eventuais dúvidas devem ser enviadas para o e-mail de
atendimento: concursopublico@fundacaocefetminas.org.br
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARIANA - IPREV-MARIANA: Provas adiadas
e cronograma suspenso, temporariamente
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARIANA - IPREV-MARIANA adiou as provas
do Concurso Público Edital nº 001/2019, inicialmente programadas para o dia 03/05/2020, e suspendeu o
cronograma do concurso.
A decisão atende ao Decreto Municipal nº 10.041 de 20 de março de 2020 e o Decreto nº 10.030, de 16 de
março de 2020, da Prefeitura de Mariana/MG que declara “situação de emergência em saúde pública no
município de Mariana em razão do surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as
medidas para o seu enfrentamento previstas na Lei Federal nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020 e cria o
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 de Mariana”. Ademais,
acompanha a Lei federal 13.979/2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, além do decreto do Governo do
Estado que declarou situação de emergência em Saúde Pública em Minas Gerais.
Em breve será emitido novo comunicado com atualizações das datas previstas. Eventuais dúvidas devem ser
enviadas para concursopublico@fundacaocefetminas.org.br

Concurso Público da Prefeitura de Ponte Nova nº 001/2019 e retificações – Conclusão do Concurso
A Prefeitura de Ponte Nova e a Fundação CEFETMINAS informam a conclusão do concurso público, com as
devidas publicações.
Eventuais
dúvidas
devem
ser
enviadas
atendimento: concursopublico@fundacaocefetminas.org.br
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Concurso Público da Prefeitura de Contagem Edital nº 03/2019 - Provas adiadas e cronograma suspenso,
temporariamente.
A Comissão de Concurso designada por meio de Portaria do Secretário de Fazenda comunica o adiamento da
aplicação da Prova Discursiva e da Entrega de Títulos do Concurso Público Edital nº 03/2019, bem como a
suspensão das demais atividades previstas no cronograma do concurso, que está temporariamente
suspenso.
A decisão atende ao Decreto Municipal nº 1.526, de 20 de março de 2020, e acompanha a Lei federal
13.979/2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus, além do decreto do Governo do Estado que declarou
situação de emergência em Saúde Pública em Minas Gerais.
Em breve comunicaremos as novas datas. Eventuais dúvidas devem ser enviadas para o e-mail de
atendimento: concursopublico@fundacaocefetminas.org.br

Documento atualizado em 17 de setembro de 2020.

