
Edital Codemig 01/2017 

No nível médio, há duas vagas disponíveis para o cargo de Assistente Administrativo, 

sendo uma de ampla concorrência e outra destinada a pessoas com deficiência. Já no 

nível médio técnico, há uma oportunidade para Técnico de Tecnologia da Informação. 

 

No nível superior, existem duas vagas para Analista de Administração, sendo uma 

reservada a candidatos com deficiência, além de uma vaga para cada função a seguir: 

Analista de Compliance, Analista de Geoprocessamento, Analista de Pessoal, Analista 

de Sistemas, Analista de Suprimentos, Analista de Tecnologia da Informação, 

Arquiteto, Auditor, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro de Energia, Engenheiro de 

Instalações, Engenheiro Orçamentista, Secretária Executiva. 

 

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com disponibilidade 

para viagens. A critério da Codemig, o empregado desenvolverá atividades locado 

diretamente em uma de suas subsidiárias, temporária ou definitivamente, em Belo 

Horizonte (sede) ou em qualquer das unidades do interior de Minas Gerais. 

 

Como se inscrever 

 

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.gestaodeconcursos.com.br, 

no link correspondente às inscrições do Concurso Público da Codemig – Edital 01/2017, 

e seguir os procedimentos necessários: ler atentamente o Edital disponível no site; 

preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo para o 

qual concorrerá, confirmar os dados cadastrados e transmiti-los pela internet; gerar e 

imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente, que é 

de R$ 60 para os postos de níveis médio e médio técnico e de R$ 90 para as funções de 

nível superior; e efetuar o pagamento da inscrição no prazo estabelecido. 

 

Para as pessoas que não tiverem acesso à internet, estão sendo disponibilizados um 

computador e uma impressora com tinta e papel, a fim de que possam realizar 

inscrições, requerimentos, solicitações e/ou recursos para qualquer etapa do concurso. 

Os equipamentos estão à disposição na Gerência de Concursos da Fundep (Av. 

Presidente Antônio Carlos, 6.627, Unidade Administrativa II, 3º Andar, Campus 

Pampulha da UFMG, Belo Horizonte), no horário das 9h às 11h30 ou das 13h30 às 

16h30, (exceto sábados, domingos e feriados). 

 

 

http://www.gestaodeconcursos.com.br/
https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/DetalheConcurso.aspx?CodigoConcurso=1190

