
 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA MG 

 
1ª- Retificação do Edital 014/2012 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  
 
 
O Presidente da Cia. de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, no uso de suas 
atribuições, torna público as alterações abaixo especificadas relativas ao Edital de 
Processo Seletivo Público 014/2012, publicado no Órgão Oficial dos Poderes do Estado – 
Minas Gerais de 17 de julho de 2012, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
Item 3.5, onde se lê: “ ... das 9 horas do dia 17 de setembro de 2012 as 22 horas do dia 
08 de outubro  de 2012 ...” , leia-se: “ ... das 9 horas do dia 17 de setembro de 2012 as 22 
horas do dia 17 de outubro de 2012 ...”  
 
Item 3.5 – letra (e), onde se lê: “... até o dia 09 de outubro de 2012 ...”, leia-se: “... até o 
dia 18 de outubro de 2012 ...” 
 
Item 3.8.6, onde se lê: “... último dia de inscrição - 08 de outubro de 2012.”, leia-se: 
“...último dia de inscrição – 17 de outubro de 2012.” 
 
Item 3.9, onde se lê: “... data limite de vencimento - 09 de outubro de 2012 ...”, leia-se: 
“... data limite de vencimento – 18 de outubro de 2012 ...” 
 
Item 3.20.23, onde se lê: “...encerramento das inscrições, 08 de outubro de 2012...” leia-
se: “...encerramento das inscrições, 17 de outubro de 2012...” 
 
Item 3.21.1, onde se lê: “... a partir do dia 17 de outubro de 2012.” Leia-se: “... a partir do 
dia 05 de novembro de 2012...” 
 
Item 3.21.3, onde se lê: “... até o dia 22 de outubro de 2012”, leia-se: “...até o dia 12 de 
novembro de 2012” 
 
Item 5.2.1, onde se lê: “... serão aplicadas no dia 28 de outubro de 2012...”, leia-se: 
“...serão aplicadas no dia 18 de novembro de 2012...”  
 
Item 5.2.48, onde se lê: “... a partir do dia 29 de outubro de 2012”, leia-se: “... a partir do 
dia 19 de novembro de 2012.” 
 
Item 5.2.49, onde se lê: “... a partir do dia 29 de outubro de 2012”, leia-se: “... a partir do 
dia 19 de novembro de 2012.” 
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