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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2012 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2012 
 
O SR. JOÃO BATISTA GOMES SOARES, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a retificação dos itens do Edital Normativo nº 001/2012, publicado em 03/05/2012, conforme estabelecido a seguir: 
 
No Capitulo VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS: 
 
Onde se lê: 
7.1. As Provas Objetivas e Dissertativas serão realizadas nas cidades especificadas no campo Localidade da Tabela I, Capítulo I deste Edital, na data 
prevista de 17 de junho de 2012. 
 
Leia-se: 
7.1. As Provas Objetivas e Dissertativas serão realizadas nas cidades especificadas no campo Localidade da Tabela I, Capítulo I deste Edital, na data 
prevista de 24 de junho de 2012. 
 
No CRONOGRAMA PREVISTO: 
 
Onde se lê: 

11/06/2012 Data prevista para publicação da convocação para a realização das provas objetivas e dissertativas a ser 
divulgado na sede do CRM/MG e na internet pelos sites www.dexter.net.br e www.crmmg.org.br. 

17/06/2012 Data prevista para aplicação das provas objetivas e dissertativas. 
17/06/2012 Data prevista para publicação dos gabaritos. 

18 E 19/06/2012 Período previsto para interposição de recursos referente à aplicação das provas e publicação dos gabaritos. 
27/06/2012 Data prevista para publicação do resultado das provas objetivas e dissertativas. 

28 E 29/06/2012 Período previsto para interposição de recursos referente ao resultado das provas objetivas. 
03/07/2012 Data prevista para publicação do resultado final e homologação do Concurso Público. 

 
Leia-se: 

18/06/12 Data prevista para publicação da convocação para a realização das provas objetivas e dissertativas a ser 
divulgado na sede do CRM/MG e na internet pelos sites www.dexter.net.br e www.crmmg.org.br. 

24/06/12 Data prevista para aplicação das provas objetivas e dissertativas. 
24/06/12 Data prevista para publicação dos gabaritos. 

25 E 26/06/2012 Período previsto para interposição de recursos referente à aplicação das provas e publicação dos gabaritos. 
02/07/2012 Data prevista para publicação do resultado das provas objetivas e dissertativas. 

03 E 04/07/2012 Período previsto para interposição de recursos referente ao resultado das provas objetivas. 
06/07/2012 Data prevista para publicação do resultado final e homologação do Concurso Público. 

 
 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2012. 
 
 
 
 

CONS. JOÃO BATISTA GOMES SOARES 
PRESIDENTE 

 


