
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 

Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas 
 

 

EDITAL - Nº 01/2022 - RETIFICAÇÃO 

Seleção Pública de Estagiários 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e o Centro de Integração Empresa-Escola de 

Minas Gerais – CIEE/MG nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, tornam 

pública a prorrogação das inscrições, com a retificação dos itens 2 e 5 do Edital nº. 

01/2022 referentes às datas das divulgações dos resultados do processo seletivo por prova 

online para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado. 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES: 

 

Onde se lê: 2.3. As inscrições serão recebidas somente via internet, pelo site: 

www.cieemg.org.br, no período de 20/07/2022 até às 12h (horário de Brasília) do dia 

19/8/2022, incluindo sábados, domingos e feriados, sendo vedadas quaisquer outras formas 

de inscrição. 

Leia-se: 2.3. As inscrições serão recebidas somente via internet, pelo site: 

www.cieemg.org.br, no período de 20/07/2022 até às 12h00min (horário de Brasília) do dia 

26/08/2022, incluindo sábados, domingos e feriados, sendo vedadas quaisquer outras 

formas de inscrição. 

 

5 - DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E RECURSOS: 

 

Onde se lê:  

5.1. O gabarito (espelho da prova) estará disponível no dia 22/08/2022, no site do CIEE/MG 

(www.cieemg.org.br). 

Leia-se:  

5.1. O gabarito (espelho da prova) estará disponível no dia 29/08/2022, no site do CIEE/MG 

(www.cieemg.org.br). 

http://www.cieemg.org.br/


Onde se lê:  

5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, os quais deverão ser 

encaminhados eletronicamente até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 23/08/2022, 

para o endereço recursos@ciee.org.br, em formulário específico, disponível para download 

no site do CIEE/MG (www.cieemg.org.br). 

 

Leia-se:  

5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, os quais deverão ser 

encaminhados eletronicamente até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 30/08/2022, 

para o endereço recursos@ciee.org.br, em formulário específico, disponível para download 

no site do CIEE/MG (www.cieemg.org.br). 

 

Onde se lê:  

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, do gabarito oficial e das respostas aos 

recursos será feita em 12/09/2022. 

 

Leia-se:  

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, do gabarito oficial e das respostas aos 

recursos será feita em 19/09/2022. 

 

Onde se lê:  

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço 

eletrônico recursos@ciee.org.br até o dia 15/09/2022. 

Leia-se: 

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço 

eletrônico recursos @ciee.org.br até o dia 22/09/2022. 

 

Onde se lê:  

5.13. A publicação da lista de classificação final será feita em 19/09/2022.  

Leia-se:  

5.13. A publicação da lista de classificação final será feita em 26/09/2022, no site 

www.cieemg.org.br.  

 

http://www.cieemg.org.br/


Onde se lê: 5.14. Do cronograma das etapas: 

Etapa Data 

Publicação do gabarito provisório 22/08/2022 

Interposição de recurso contra o gabarito provisório; 23/08/2022 

Publicação da lista de classificação provisória e gabarito 

definitivo; 

12/09/2022 

Interposição de recurso contra a lista de classificação 

provisória; 

15/09/2022 

Publicação da lista de classificação final 19/09/2022 

 

Leia-se: 5.14. Do cronograma das etapas: 

Etapa Data 

Gabarito provisório e caderno de questões; 29/08/2022 

Interposição de recurso contra o gabarito provisório; 30/08/2022 

Publicação das listas de classificação provisória e gabarito 

definitivo; 

19/09/2022 

Interposição de recurso contra a lista de classificação 

provisória; 

22/09/2022 

Publicação da lista de classificação final 26/09/2022 

Belo Horizonte - MG, 19 de agosto de 2022.  

 

 

KLEBER DE CASTRO COLOMARTE 

Superintendente-Executivo 

Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais – CIEE/MG 

 

 

 

 
FERNANDA MELO COSTA PASCHOALIN 

Secretária de Desenvolvimento de Pessoas 
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