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 Primeiro Termo de Retificação - Edital n° 001/2017 

 

 

 

 

A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Corinto ratifica o Edital 001/2017 em seu item 6.1.2 e no 
Cronograma. 

 

Retificação no Item 6.1.2  

 

ONDE SE LÊ 

6.1.2 Estarão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Corinto e disponível no site: www.exodusaudiadm.com.br a 
partir do dia 11/04/2018, planilhas contendo locais e horários de realização das Provas Objetivas e a partir do dia 
24/04/2018, planilhas contendo locais e horários de realização das Provas Práticas e Teste de Aptidão Física. 

LEIA-SE 

6.1.2 Estarão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Corinto e disponível no site: www.exodusaudiadm.com.br a 
partir do dia 11/04/2018, planilhas contendo locais e horários de realização das Provas Objetivas e a partir do dia 
25/04/2018, planilhas contendo locais e horários de realização das Provas Práticas e Teste de Aptidão Física. 

 

Retificação no Cronograma: 

ONDE SE LÊ: 

25/04/2018 a 
27/04/2018 

Entrega dos Títulos pelos candidatos inscritos no(s) cargo(s) 
mencionado(s) no item 5.3.2 deste Edital e que obtiverem a 
pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

O candidato, deverá enviar por meio de correio eletrônico para o e-
mail contato@exodusaudiadm.com.br, cópia digitalizada (frente e 
verso) de todo os títulos, no assunto do e-mail deverá constar “Prova 
de Título – Concurso Público Corinto/MG”, após o envio via correio 
eletrônico, enviar a documentação via AR com aviso de recebimento, 
com data de postagem até o dia 06/04/2018, para a Prefeitura 
Municipal de Corinto - Av. Pres. Getúlio Vargas, N° 200 Corinto - MG 
CEP 39200-000 – Corinto/MG. 

 

LEIA-SE: 

25/04/2018 a 
27/04/2018 

Entrega dos Títulos pelos candidatos inscritos no(s) cargo(s) 
mencionado(s) no item 5.5.1 deste Edital e que obtiverem a 
pontuação mínima exigida na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

O candidato, deverá enviar por meio de correio eletrônico para o e-
mail contato@exodusaudiadm.com.br, cópia digitalizada (frente e 
verso) de todo os títulos, no assunto do e-mail deverá constar “Prova 
de Título – Concurso Público Corinto/MG”, após o envio via correio 
eletrônico, enviar a documentação via AR com aviso de recebimento, 
com data de postagem até o dia 27/04/2018, para a Prefeitura 
Municipal de Corinto - Av. Pres. Getúlio Vargas, N° 200 Corinto - MG 
CEP 39200-000 – Corinto/MG. 
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