
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2020 
 
A presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS (COREN-MG), Enfermeira 
Carla Prado Silva, torna público o Edital de Retificação nº 001/2020, referente ao Edital nº 001/2020, de 03 
de março de 2020 - Concurso Público para provimento dos cargos de nível superior e médio, efetivos e 
cadastro reserva, do quadro de cargos do Coren-MG, publicado no diário oficial da união, no quadro de 
avisos de cada escritório e no site do Coren: www.corenmg.gov.br, bem como no endereço eletrônico da 
Fundação CEFETMINAS: http://concurso.fundacaocefetminas.org.br, as retificações conforme a seguir: 
 
Onde se lê: 
 
3.1. Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico da Fundação CEFETMINAS – 
http://concurso.fundacaocefetminas.org.br, no período entre às 09h do dia 06/03/2020 e 23h59min do dia 
06/04/2020, considerando-se como horário oficial o de Brasília/DF. Após esse período, o sistema travará 
automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições. 
 
Leia-se: 
 
3.1. Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico da Fundação CEFETMINAS – 
http://concurso.fundacaocefetminas.org.br, no período entre às 09h do dia 06/03/2020 e 23h59min do dia 
09/05/2020, considerando-se como horário oficial o de Brasília/DF. Após esse período, o sistema travará 
automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições. 
 
Onde se lê: 
 
3.2. Serão disponibilizados, às pessoas que não tiverem acesso à internet, um computador e uma impressora 
com tinta e papel para que possam realizar inscrições, requerimentos, solicitações e / ou recursos para 
qualquer etapa deste concurso, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato realizar o respectivo 
procedimento nos termos deste Edital, no seguinte local: 
a) Fundação CEFETMINAS, situada à Rua Alpes, nº 467, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte – MG, no 
horário das 9h30 às 11h30min e das 14h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos e feriados). 
 
Leia-se: 
 
3.2. Serão disponibilizados, às pessoas que não tiverem acesso à internet, um computador e uma impressora 
com tinta e papel para que possam realizar inscrições, requerimentos, solicitações e / ou recursos para 
qualquer etapa deste concurso, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato realizar o respectivo 
procedimento nos termos deste Edital, no seguinte local, conforme dias e horários disponibilizados no 
endereço eletrônico da Fundação CEFETMINAS: concurso.fundacaocefetminas.org.br, exceto sábados, 
domingos e feriados: 
a) Fundação CEFETMINAS, situada à Rua Alpes, nº 467, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte – MG, no 
horário das 9h30 às 11h30min e das 14h30min às 16h30min (exceto sábados, domingos e feriados). 
 
Onde se lê: 
 
9.1 As provas objetivas e discursivas serão realizadas na data provável de 07/06/2020, no turno da 
manhã, na cidade de Belo Horizonte/MG. 
 
Leia-se: 
 
9.1 As provas objetivas e discursivas serão realizadas na data provável de 25/10/2020, no turno da 



 

manhã, na cidade de Belo Horizonte/MG. 
 
Onde se lê: 
 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada nº 63, de 25 de julho 
de 2011. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. 
Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/legislacao/?inheritRedirect=true#/visualizar/29068  
 
Leia-se: 
 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada nº 36, de 25 de julho 
de 2011. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. 
Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/legislacao/?inheritRedirect=true#/visualizar/29068 
 
 
 

 
Belo Horizonte, 06 de abril de 2020. 

 
 

Enfermeira Carla Prado Silva 
Presidente do Coren-MG 
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