COMUNICADO DE REAPLICAÇÃO DAS PROVAS PARA
O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL

Em função de questionamentos apontados referentes à prova de Conhecimentos Específicos
de Engenheiro Civil, a banca responsável pela elaboração em conjunto com a Coordenação
do processo de seleção, considerando justificáveis tais apontamentos, decidiu por reaplicar
a prova de Conhecimentos Específicos para o referido cargo, visando manter a integridade
do certame, a lisura do processo e a seriedade sempre presente nas ações da FADENOR.
Com base no disposto no subitem 2.5.7 do Edital, em virtude da reaplicação da prova, caso
o candidato, desde que tenha estado presente no dia da prova, queira desistir de participar
do Concurso, poderá requerer, até o dia 24/01/2020, a devolução do valor da taxa de
inscrição, pelo sítio eletrônico www.cotec.fadenor.com.br, no link específico, preenchendo os
dados solicitados (CPF, Banco, agência e nº da conta corrente do candidato).
Desta forma, a prova de Conhecimentos Específicos será reaplicada apenas para o cargo
em questão e somente para os candidatos que estiveram presentes.
Fica definido novo cronograma de datas.
CRONOGRAMA DE DATAS
ETAPAS / FASES
Pedido de Devolução da Taxa
Divulgação do Cartão de Inscrição com Local de Provas

Aplicação da Prova
Divulgação do Gabarito Oficial
Recursos contra questões das Provas ou erros no Gabarito Oficial
Resposta dos recursos referentes às Provas de Múltipla Escolha
Resultado das Provas de Múltipla Escolha (Após Recursos)
Lista de candidatos participantes da Prova de Títulos
Entrega de Títulos
Resultado da Prova de Títulos
Recursos contra o resultado da Prova de Títulos
Resultado dos recursos contra a Prova de Títulos
Resultado Preliminar
Recursos contra o Resultado Preliminar
Resultado dos recursos contra o Resultado Preliminar
Resultado Definitivo
Extrato de notas

Montes Claros, 10 de dezembro de 2019

DATA
Das 08h do dia 11/12/2019 às
17h do dia 24/01/2020
03/02/2020
Data: 09/02/2020
Fechamento dos Portões:
13:30
Aplicação das Provas:
13:45 às 16:45
10/02/2020
Das 08h do dia 11/02/2020 às
17h do dia 13/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
Das 08h do dia 27/02/2020 às
17h do dia 04/03/2020
16/03/2020
Das 08h do dia 17/03/2020 às
17h do dia 19/03/20
27/03/2020
27/03/2020
Das 08h do dia 30/03/2020 às
17h do dia 01/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
Até 27/04/2020

