COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A
3ª- Retificação do Edital 02/2012 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

O Presidente da COPASA Águas Minerais de Minas S/A, no uso de suas atribuições,
torna pública as alterações abaixo especificadas relativas ao Edital de Processo Seletivo
Público 02/2012, publicado no Órgão Oficial dos Poderes do Estado – Minas Gerais de 17
de julho de 2012, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Item 3.5 “A inscrição somente será efetuada via INTERNET, mediante o preenchimento
do
“Requerimento
Eletrônico
de
Inscrição”,
no
endereço
eletrônico
www.gestaoconcurso.com.br, das 09 horas do dia 17 de setembro de 2012 as 22 horas
do dia 31 de outubro de 2012 (horário de Brasília)...”
Item 3.5 – letra (e) “ efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 01 de novembro
de 2012, na forma do item 3.8 e seus subitens
Item 3.8.6 “ A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para
impressão, durante o período de inscrição determinado no item 3.5 deste Edital, ficando
indisponível a partir das 22 horas e 10 minutos do último dia de inscrição – 31 de outubro
de 2012..”
Item 3.9 “ O boleto, devidamente quitado até a data limite do vencimento – 01 de
novembro de 2012...”
Item 3.20.23 “... até a data limite de encerramento das inscrições, 31 de outubro de 2012,
para ser consultada pelo próprio candidato ou por seu procurador.”
Item 3.21.1 “A confirmação da inscrição se dará através do Comprovante Definitivo de
Inscrição (CDI) que estará disponível para todos os candidatos no endereço eletrônico
www.gestaoconcurso.com.br , a partir do dia 12 de novembro de 2012...”
Item 3.21.3 “... munido do Boleto Bancário devidamente quitado ou através do e-mail
comunicacao@gestaoconcurso.com.br ou pelo telefone (31) 3332-1357, até o dia 23 de
novembro de 2012”
Item 5.2.1 “As Provas Objetivas de múltipla escolha serão aplicadas no dia 02 de
dezembro de 2012, em local informado no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI)...”
Item 5.2.48 “Os gabaritos das Provas Objetivas serão publicados no Órgão Oficial dos
Poderes do Estado – Minas Gerais e disponibilizados no endereço eletrônico
www.gestaoconcurso.com.br a partir do dia 03 de dezembro de 2012”.
Item 5.2.49 “As questões das Provas Objetivas serão divulgadas no endereço eletrônico
www.gestaoconcurso.com.br a partir do dia 03 de dezembro de 2012”.
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