PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE ESTÁGIO – ZONAS ELEITORAIS INTERIOR – ENSINO MÉDIO
EDITAL Nº 32 – TRE/MG, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2016 – RETIFICAÇÃO
A CHEFE DA SEÇÃO DE ESTÁGIOS, CONCURSOS E GESTÃO DE DESEMPENHO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS
GERAIS (TRE/MG), torna públicas as seguintes retificações do Edital nº. 26 – TRE/MG, de 27 de outubro de 2016, publicado no
site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais , na mesma data.
1. No Item 1. C – INSTRUÇÕES GERAIS, onde se lê:
“O presente processo de recrutamento e seleção se destina exclusivamente aos alunos do primeiro ano do ensino médio das
escolas estaduais do estado de Minas Gerais ou escolas particulares conveniadas com o TREMG, estudantes dos turnos matutino
ou noturno.”
LEIA-SE:
“O presente processo de recrutamento e seleção se destina exclusivamente aos alunos do primeiro e segundo anos do ensino
médio das escolas estaduais do estado de Minas Gerais ou escolas particulares conveniadas com o TREMG, estudantes dos
turnos matutino ou noturno”.
2. No Item 2.A – DOS PRÉ-REQUISITOS, onde se lê:
“Estar regularmente matriculado no PRIMEIRO ANO do ENSINO MÉDIO, possuir freqüência regular na instituição de ensino e
média histórica de aproveitamento global.”
LEIA-SE:
“Estar regularmente matriculado no PRIMEIRO E OU SEGUNDO ANO do ENSINO MÉDIO, possuir freqüência regular na
instituição de ensino e média histórica de aproveitamento global”
3. No Item 2. E - PRAZOS:, onde se lê:
“Prazo para envio da documentação: de 27/10/2016 até às 18hs do dia 09/11/2016. Prazo para publicação da lista final de
inscrições deferidas: a lista de todos os inscritos, para cada zona eleitoral, separada por instituição de ensino e segundo ordem
decrescente da média de aproveitamento global, será publicada no site do TREMG, a partir de 11/11/2016. (....) Publicação de
resultado após o recurso, se houver, a partir de 18/11/2016.”
LEIA-SE:
“Prazo para envio da documentação: de 27/10/2016 até às 18hs do dia 18/11/2016. Prazo para publicação da lista final de
inscrições deferidas: a lista de todos os inscritos, para cada zona eleitoral, separada por instituição de ensino e segundo
ordem decrescente da média de aproveitamento global, será publicada no site do TREMG, a partir de 22/11/2016. (....)
Publicação de resultado após o recurso, se houver, a partir de 25/11/2016.”
4. Mantêm-se inalterados os dispositivos não alcançados pelo presente edital de retificação.
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