
 
 

IPEM divulga edital para reopção de vaga 
 

Após prorrogar a validade de seu concurso público, até 08 de junho de 2010, o Instituto 

de Pesos e Medidas de Minas Gerais divulga agora edital para reopção de vaga. A reopção 

deve ser feita até o dia 5 de setembro. O concurso do IPEM foi realizado em 2006, com a 

criação de 130 vagas distribuídas entre os cargos de agente e analista fiscal de Gestão, 

Metrologista e Qualidade.  

De acordo com a gerente de Recursos Humanos, Maria Valéria Chagas de Oliveira a 

reopção tem como objetivo preencher vagas não ocupadas após nomeação dos candidatos 

aprovados e classificados para as carreiras e áreas de conhecimento previstas no edital 

01/2006. Valéria informa ainda que o prazo de requerimento será entre os dias 04 de agosto e 

05 de setembro, e o candidato só poderá pedir reopção para a mesma área de conhecimento 

na qual se inscreveu. O formulário de requerimento e o edital estão disponíveis no site 

www.ipem.mg.gov.br e no jornal Minas Gerais dos dias 29 e 30 de julho.  

Para o cargo de agente fiscal há uma vaga disponível para a regional de Curvelo, 4 

para Governador Valadares, 2 para Passos, 3 para Pouso Alegre, totalizando 10 vagas. Para o 

cargo de analista – área de conhecimento Engenharia Mecânica – há 1 vaga disponível para 

cada uma das regionais seguintes: Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes 

Claros, Passos, Patos de Minas, Uberlândia e Varginha, totalizando 8 vagas.  

 
Reopção de vaga – Concurso Público do IPEM 
Data: 04 de agosto a 05 de setembro de 2008-07-30  
Envio do requerimento: deve ser feito, via Correio, por SEDEX ou Aviso de Recebimento 
(AR) para: 
Gerência de Recursos Humanos do IPEM/MG 
Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80 – Cinco – cep: 32010-130 – Contagem/MG, 
constando no envelope PROCESSO DE REOPÇÃO REFERENTE CONCURSO 
PÚBLICO/2006 
Outras informações: (31) 3399 7120 
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