RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL SEPLAG/FJP Nº. 002/2017 referente ao Concurso
Público para provimento de cargos da carreira de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental do quadro de pessoal da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, do qual faz parte o curso de graduação em
Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor Paulo
Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOÃO
PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais, RETIFICAM os itens 4.9.2, alínea “e”, 4.9.4 e 14.16 do EDITAL
SEPLAG/FJP Nº. 002/2017, ficando as demais disposições nele constantes inalteradas.

1. Os itens 4.9.2, alínea “e”, 4.9.4 e 14.16 do Edital SEPLAG/FJP Nº. 002/2017 passam a vigorar com a
seguinte redação:
“4.9.2 - e. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no item 4.3 até o primeiro
dia subsequente ao término das inscrições, dia 03 de outubro de 2017.”
“4.9.4. O pagamento do valor descrito no item 4.3 é condição indispensável para a efetivação da inscrição
do candidato, devendo o mesmo efetuar o pagamento do valor da inscrição impresso no DAE ou em sua
segunda via, na rede bancária, observados os horários de atendimento e as regras para transações
financeiras de cada instituição bancária, até o primeiro dia subsequente ao término das inscrições, dia 03
de outubro de 2017”.
“14.16. A Comissão de Coordenação do Concurso Público poderá, a qualquer tempo e devidamente
motivada, eliminar o candidato que porventura descumprir as normas ou o regulamento do presente
Edital, garantido ao candidato o direito ao contraditório e a ampla defesa.”
2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2017.

ROBERTO DO NASCIMENTO RODRIGUES
Presidente da Fundação João Pinheiro

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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