
CONCURSO PÚBLICO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS

GERAIS – CRCMG
EDITAL N.º 01/2015, 18 DE AGOSTO DE 2015

COMUNICADO

Informamos que as provas do Concurso Público do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS –
CRCMG, visando à formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras do seu quadro de empregados, de
acordo com a Resolução CFC n.º 1.062/2005, serão aplicadas conforme a seguir:

1. Dia 01 de novembro de 2015 no turno matutino para os cargos de nível superior e fundamental com abertura dos
portões às 7h(sete) horas, com início da prova às 8h (oito) horas horário oficial de Brasília.

ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO CIDADE CARGOS
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO BELO
HORIZONTE – CAMPUS PRADO

RUA ERÊ Nº 207 PRADO BELO HORIZONTE 101,102,103,104,105,106
e 301

2. Dia 01 de novembro de 2015 no turno vespertino para os cargos de nível médio com abertura dos portões às
13h(treze) horas, com início da prova às 14h (quatorze) horas horário oficial de Brasília.

ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO CIDADE CARGOS
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO BELO
HORIZONTE – CAMPUS PRADO

RUA ERÊ Nº 207 PRADO BELO HORIZONTE 201 e 202

3. Informamos ainda que o comprovante definitivo com a data, local e horário das provas encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.iades.com.br, no ambiente do candidato.

4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 1
(uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em
material transparente e de documento de identidade original.

5. O candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição e que não teve seu nome publicado deverá encaminhar o
comprovante de pagamento para e-mail concursocrcmg@iades.com.br e ou ligar para (61) 3574-7200 até o dia 30 de
outubro de 2015.

O INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, organizadora e executora do Concurso Público, lembra a
todos os candidatos que o horário das provas seguirá o horário oficial de Brasília-DF, ou seja, o horário de verão.

Brasília-DF, 27 de outubro de 2015.

Central de Atendimento ao Candidato
Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES


