
 

 

 
Edital Complementar 01 - EDITAL Nº 01/2022 

PROCESSO SELETIVO DE APRENDIZES  
EMPRESAS DME 

  
 
As empresas públicas DME Poços de Caldas Participações S/A, DME Distribuição S.A. – 
DMED e DME Energética S.A. – DMEE, denominadas neste edital como “EMPRESAS DME”, 
através de seus representantes legais tornam público as alterações do EDITAL Nº 01/2022 - 
PROCESSO SELETIVO DE APRENDIZES. 
 
Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
5.2.  As inscrições estarão abertas no período de 23 de maio a 03 de junho de 2022.  
 
5.2.1.  Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar os endereços eletrônicos 

www.dmepc.com.br ou www.msconcursos.com.br, fazer seu cadastro depois realizar 
sua inscrição, preenchendo todos os campos corretamente conforme as instruções. 

 
5.4.  Em até três dias úteis antes da realização da prova será divulgada lista com nome 

completo dos candidatos nos sites www.dmepc.com.br e www.msconcursos.com.br. 
 
6.3.  O candidato deverá declarar no ato da inscrição ser pessoa com deficiência, 

especificando-a e indicando que deseja concorrer às vagas reservadas. Para tanto, 
deverá: 

 
a) Declarar, no ato da inscrição, no campo próprio, o tipo da sua deficiência, o código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID; 
b) Encaminhar para a Empresa MSCONCURSOS Laudo Médico, expedido no prazo 

máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e 
o grau ou nível de deficiência, identificado o CID Classificação Internacional de 
Doença, assinado e carimbado, indicando o nº do CRM do médico responsável pela 
sua emissão. 

c) Para o envio do Laudo Médico, o candidato deverá, após realizar a inscrição, 
acessar sua “área do candidato”, clicar em “anexar laudo” e encaminhar, em “PDF”, 
o(s) documento(s) escaneado(s) em um único arquivo. Não será possível enviar 
arquivo em outro formato que não seja em “PDF”.  

d) Imediatamente, após enviar o arquivo, o candidato deverá clicar no link “laudo 
anexado” e conferir se o(s) documento(s) pode(m) ser visualizado(s).  

e) O candidato que enviar arquivo, sem possibilidade de visualização do(s) 
documento(s), não concorrerá à vaga destinada aos candidatos com deficiência.     

 
7.1.1.  

Período de Inscrições De 23/05 à 03/06 
 

Divulgação da lista de inscritos Até o 10/06/2022 
 

Aplicação das provas 25/06/2022 
 

Horário 
 

09:00 às 11:00 

Divulgação do Gabarito Preliminar 27/06/2022 

http://www.msconcursos.com.br/
http://www.msconcursos.com.br/


 

 

Recebimento dos Recursos sobre o 
Gabarito Preliminar 

28 e 29/06/2022 

Divulgação do Resultado Preliminar da 
Prova 

04/07/2022 

Recebimento dos Recursos sobre o do 
Resultado Preliminar da Prova 

05 e 06/07/2022 

Divulgação da Classificação Geral 08/07/2022 

Recebimento dos Recursos sobre a 
Classificação Geral 

11 e 12/07/2022 

Divulgação dos resultados dos Recursos 14/07/2022 

Divulgação da Classificação Final Geral 
e Classificação Final dos Candidatos 
com Deficiência e Homologação do 
Resultado Final 

14/07/2022 

Convocação do candidato A partir do dia 15/07/2022 
 

Início das aulas teóricas no SENAI Previsto para 15/08/2022 

 
8.5  As provas serão realizadas em dia e local posteriormente informados através dos sites 

www.dmepc.com.br e www.msconcursos.com.br. 
 
8.13. Os gabaritos serão divulgados nos sites www.dmepc.com.br e 

www.msconcursos.com.br. 
 
9.5. Para interpor recurso, o candidato deverá acessar a área do candidato no site 

www.msconcursos.com.br, clicar em solicitar recurso e fundamentar as razões do 

mesmo.  

9.5.1. Antes de enviar o recurso, o candidato deverá conferir se a fundamentação 

corresponde à questão, ou ao assunto, objeto do mesmo. Uma vez enviado o 

recurso, não será possível corrigir a fundamentação e/ou excluí-lo. 

 
9.6. O resultado dos recursos será divulgado nos sites www.dmepc.com.br e 

www.msconcursos.com.br. 
 
 
Poços de Caldas, 20 de maio de 2022.  
 

 
 

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S/A – DME 
 
 
 
DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED 
 
 
 
DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE 
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