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CONCURSO PÚBLICO
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL -

CRESS/MG
EDTAL N.º 03/2016, 12 DE ABRIL DE 2016

O Conselho Regional de Serviço Social-CRESS/MG 6ªRegião, entidade fiscalizadora do exercício
profissional do Serviço Social, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, divulga e estabelece
normas para a reabertura das inscrições do concurso público, sob regime da Consolidação das Leis
Trabalhistas- CLT, para preenchimento de vagas existentes no seu quadro efetivo e formação de cadastro de
reserva, de acordo com a legislação vigente, especialmente as Resoluções CFESS Nº 640/12 e CRESS/MG Nº
2.658/08 PCCR-2008, as que venham a sucedê-las, e as especificidades deste Edital.

1 Alterar a redação do subitem 4.2 do Edital Normativo que passa a ser: "4.2 As inscrições deverão ser feitas
exclusivamente via internet no endereço eltronico: http://www.iades.com.br no período entre 8 (oito) horas do
dia 29 de fevereiro às 22(vinte e duas) horas do dia 22 de abril de 2016."

2 Alterar a redação do subitem 5.2.1 do Edital Normativo que passa a ser: "5.2.1 A documentação indicada no
subitem 5.2 deverá ser enviada por meio digital somente para o e-mail isencaocressmg@iades.com.br,
respeitado os prazos indicados para envio: 8 (oito) horas do dia 29 de fevereiro às 22 (vinte e duas) horas do
dia 15 abril de 2016, conforme estabelecido no cronograma constante no Anexo V."

3 Alterar a redação do subitem 5.5 do Edital Normativo que passa a ser: "5.5 Na data provável de 18 de abril de
2016 , conforme estabelecido no cronograma constante no anexo V, será divulgado,  no  endereço  eletrônico
http://www.iades.com.br,  o  resultado  preliminar  da  apreciação  dos pedidos de isenção da taxa de inscrição."
.
4 Alterar a redação do subitem 6.1.4 do Edital Normativo que passa a ser: "6.1.4 Para assegurar a
concorrência às vagas reservadas, o candidato com deficiência poderá encaminhar, do dia 29 de fevereiro até
o dia 22 de abril de 2016, conforme estabelecido no cronograma constante no Anexo V."."

5 Alterar a redação do subitem 6.1.12 do Edital Normativo que passa a ser: "6.1.12 Na data provável 27 de
abril, conforme estabelecido no cronograma constante no anexo V, será divulgado,   no   endereço   eletrônico
http://www.iades.com.br,  o   resultado   preliminar   das   inscrições homologadas para concorrer às vagas
destinadas às pessoas com deficiência."

6 Alterar a redação do subitem 7.4.6 do Edital Normativo que passa a ser: "7.4.6 A relação dos candidatos que
se autodeclararam, na inscrição, pretos ou pardos, na forma da Lei n.º12.990/2014,  será  divulgada  na
internet,  no  endereço  eletrônico http://www.iades.com.br,  na  data  de provável 27 de abril, conforme
estabelecido no cronograma constante no Anexo V."

7 Alterar a redação do subitem 8.1 do Edital Normativo que passa a ser: "8.1 O  candidato  que  necessitar  de
atendimento  especial  para  a  realização  da  prova  objetiva  deverá encaminhar, até o dia 22 de abril ,
conforme estabelecido no cronograma constante no anexo V, via Sedex, para o IADES – Concurso Público
CRESS/MG, Caixa Postal 8642, CEP 70.312-970, Brasília (DF), requerimento de atendimento especial
constante do Anexo IV, devidamente preenchido e assinado, e o laudo médico original ou cópia autenticada
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses contados até o último dia de inscrição, atestando a espécie e o
grau de deficiência, com expressa referencia ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças - CID bem como a provável causa da deficiência, que justifica o atendimento especial solicitado. Após
esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior."

8 Alterar a redação do subitem 8.7 do Edital Normativo que passa a ser: "8.7 Ao término da apreciação dos
requerimentos de atendimento especial e dos respectivos documentos, o IADES divulgará, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 27 de abril, conforme estabelecido no cronograma
constante no Anexo V, a listagem contendo o resultado preliminar da apreciação dos pedidos de atendimento
especial."

9 Alterar a redação do subitem 11.1 do Edital Normativo que passa a ser: "11.1 O tempo estipulado para a
realização da prova objetiva, é de 4 (quatro) horas, e elas serão aplicadas na data provável de 8 de maio de
2016, conforme estabelecido no cronograma constante no Anexo V."
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10 Alterar a redação do subitem 11.2 do Edital Normativo que passa a ser: "11.2 Os locais, as datas e os
horários de aplicação da prova objetiva e para a entrega da documentação relativa a avaliação de títulos e
experiência profissional , se for o caso, serão divulgados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na
data provável de 2 de maio de 2016, conforme estabelecido no cronograma constante no Anexo V."

11 Alterar o Anexo V do Edital Normativo que passa a ser:

ANEXO V – CRONOGRAMA DO CONCURSO

12 Em razão da reabertura das inscrições, é facultada aos candidatos já inscritos a devolução do valor da
inscrição paga, mediante envio de requerimento administrativo até o dia 15 de abril de 2016 (constando nome

Item Atividades Data/Período
01 Divulgação do Edital Normativo do concurso público. 24/02/2016

02

Período de inscrição do concurso público e de solicitação de
atendimento especial no dia da prova, para concorrer as vagas
para pessoas com deficiência e para concorrer as vagas como
PNP

29/02/2016 a
22/04/2016

03 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição do
concurso público.

29/02/2016 a
15/04/2016

04 Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos  de
isenção da taxa de inscrição. 18/04/2016

05
Período de interposição de recurso contra o resultado
preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de
inscrição.

19/04/2016 a
20/04/2016

06 Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição. 22/04/2016

07

Divulgação do resultado preliminar do deferimento das
solicitação de atendimento especial no dia da prova, para
concorrer as vagas para pessoas com deficiência e para
concorrer as vagas como PNP

27/04/2016

08 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 25/04/2016

09

Período para interposição de recurso contra o indeferimento
das solicitação de atendimento especial no dia da prova, para
concorrer as vagas para pessoas com deficiência e para
concorrer as vagas como PNP

28/04/2016 a
29/04/2016

10 Divulgação de total de inscritos 02/05/2016

11
Divulgação do resultado após analise de recursos contra
resultado preliminar de indeferimento de atendimento especial
e para concorrer as vagas para pessoas com deficiência.

02/05/2016

12 Divulgação dos locais da prova objetiva 02/05/2016

13 Aplicação da prova objetiva e entrega da documentação
relativa a avaliação de títulos e experiência profissional. 08/052016

14 Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva 08/05/2016

15 Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da provas
objetiva

09/05/2016 a
10/05/2016

16 Publicação do resultado preliminar da prova objetiva e
classificação na prova objetiva 17/05/2016

17 Interposição de recursos contra o resultado preliminar da
prova objetiva e classificação na prova objetiva

18/05/2016 a
19/05/2016

18 Resultado final da prova objetiva após o recurso 24/05/2016

19 Convocação para a avaliação da documentação referente a
avaliação de títulos e experiência profissional 24/05/2016

20 Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos 30/05/2016

21 Interposição de recursos contra o resultado preliminar da
avaliação de títulos e experiência profissional

31/05/2016 a
01/06/2016

22 Publicação dos resultados finais da avaliação de títulos e
experiência profissional 03/06/2016

23 Resultado final do concurso público. 03/06/2016
24 Homologação do concurso público. 03/06/2016
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completo, CPF, banco, agência e número da conta), juntamente com cópia do comprovante de pagamento da
taxa de inscrição, para o endereço eletrônico concursocressmg@iades.com.br, com o seguinte título:
“Devolução de taxa de inscrição concurso CRESSMG".
13 Permanecem inalteradas as demais datas, horários e condições estabelecidas no Edital Normativo e
publicações anteriores.

Belo Horizonte, 11 de Abril de 2016.

Leonardo David Rosa Reis
CRESS nº 11.315

Presidente CRESS-MG 6ªRegião


