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ATENDIMENTO NA FUNDAÇÃO CEFETMINAS – FCM

Como medida de prevenção ao COVID-19, o atendimento referente aos concursos e processos seletivos serão
realizados exclusivamente pelo e-mail: concursopublico@fundacaocefetminas.org.br

As informações serão atualizadas nas abas referentes a cada processo.
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.

NOVO CRONGORAMA! CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS

A Comissão de Concurso Público, regulado pelo Edital 001/2019, destinado ao provimento de cargos efetivos
da Câmara de Madre de Deus de Minas, e a Fundação CEFETMINAS comunicam a publicação de novo
cronograma, em 18/03/2022, às 9h, atualizado após período de suspensão.

As informações devem ser consultadas e acompanhadas pelos(as) candidatos(as) na página da FCM:
https://concurso.fundacaocefetminas.org.br/site/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=2562881B06604217
Eventuais dúvidas devem ser enviadas para o e-mail de atendimento:
concursopublico@fundacaocefetminas.org.br

SUSPENSO! CONCURSO PÚBLICO – AGENTES E ANALISTAS FAZENDÁRIOS PREFEITURA DE CONTAGEM
A Comissão de Concurso Público, regulado pelo Edital 002/2020, destinado ao provimento dos cargos de
Agentes e Analistas Fazendários da Prefeitura de Contagem, comunica a suspensão das atividades previstas
no cronograma do concurso.
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.
Mais orientações sobre as provas e a restituição da taxa de inscrição serão divulgadas junto a um novo
cronograma, publicado na retomada do processo.
As informações devem ser consultadas e acompanhadas pelos(as) candidatos(as) na página da FCM:
https://concurso.fundacaocefetminas.org.br/site/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=BB727F8B836F7903
Eventuais dúvidas devem ser enviadas para o e-mail de atendimento:
concursopublico@fundacaocefetminas.org.br
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