
 
COMUNICADO 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  

DE MATO GROSSO DO SUL - Crea-MS - Edital 02/2021 

 

Com o objetivo de assegurar a plena lisura no processo seletivo do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul - Crea-MS - Edital 

02/2021, o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE comunica a retificação do 

cronograma de publicação das listas de classificação e impugnação da colocação na 

lista de classificados do processo seletivo para estagiários do Edital nº 04/2021. 

 

Onde se lê: 

 

3. Serão divulgadas 03 (três) listas de classificação: a) lista geral de ampla 

concorrência; b) lista das pessoas com deficiências; e c) lista de autodeclarados pretos 

ou pardos, em ordem decrescente de classificação das médias obtidas, por meio de 

edital publicado no portal do Crea-MS www.creams.org.br, em 27/9/2021. 

4. Será permitido ao candidato impugnar apenas a sua colocação na lista de 

classificados, por erro no cálculo de sua média final, em 29/9/2021, a impugnação 

deverá ser encaminhado ao CIEE, para o e-mail: atende.campogrande@ciee.ong.br. 

5. A decisão do CIEE sobre as impugnações tempestivamente formuladas é 

irrecorrível. O resultado oficial será divulgado no portal do Crea-MS 

www.creams.org.br, em 1º/10/2021. 
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Leia-se: 

 

3. Serão divulgadas 03 (três) listas de classificação: a) lista geral de ampla 

concorrência; b) lista das pessoas com deficiências; e c) lista de autodeclarados pretos 

ou pardos, em ordem decrescente de classificação das médias obtidas, por meio de 

edital publicado no portal do Crea-MS www.creams.org.br, em 30/09/2021. 

4. Será permitido ao candidato impugnar apenas a sua colocação na lista de 

classificados, por erro no cálculo de sua média final, em 01/10/2021, a impugnação 

deverá ser encaminhado ao CIEE, para o e-mail: atende.campogrande@ciee.ong.br. 

5. A decisão do CIEE sobre as impugnações tempestivamente formuladas é 

irrecorrível. O resultado oficial será divulgado no portal do Crea-MS 

www.creams.org.br, em 04/10/2021. 

 

Campo Grande, 30 de setembro de 2021. 

 

 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE 
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