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RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NNºº  007733,,  DDEE  1188  DDEE  MMAAIIOO  DDEE  22001155..  

  

AAlltteerraarr,,  aadd  rreeffeerreenndduumm,,  aa  RReessoolluuççããoo  

6688//22001155  ddoo  CCOORREECCOONN--MMGG..  

 

O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG, no uso das 

atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 1411, de 13 de agosto de 1951, 

Decreto 31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6021, de 03 de janeiro de 1974, por seu 

Regimento Interno 

 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO I – PROGRAMA 

 

Art. 1º- Alterar a redação do artigo 2º, II da Resolução nº 68/2015 do CORECON-MG, que 

fica da seguinte forma: 

................................................................................................................................................ 

II- São requisitos para investidura no cargo: 

• Ser aprovado em concurso público; 

• Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 

reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da 

Constituição Federal; 

• Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; 

• Estar quite com as obrigações eleitorais; 

• Possuir diploma, devidamente registrado, ou certidão de conclusão de curso de 

graduação de nível superior de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 

• Estar inscrito na OAB, ressalvada a situação dos candidatos que exerçam atividades 

incompatíveis com a advocacia; 

• Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 

• Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
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• Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público 

ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 

• Não ter antecedentes criminais, não estar respondendo a processo penal, nem estar 

sendo investigado em inquérito policial. 

 

Art. 2º Revogar os §1º, §2º e §3º do artigo 2º da Resolução 68/2015 do CORECON-MG. 

 

Art. 3º Mantém-se inalterados os demais dispositivos da Resolução nº 68/2015 do 

CORECON-MG 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 18 de maio de 2015. 

 

 

 

ECON. ANTÔNIO DE PÁDUA UBIRAJARA E SILVA 
Presidente 


