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Quais serviços são prestados pela Subsecretaria de Imprensa Oficial - SIOMG?

Publicação de matéria: Disponibilização de espaço no jornal Minas Gerais para a publicação de
atos, editais, licitações, convocações, além de balanços financeiros entre outras matérias que
demandam publicidade.
Consulta online: disponibilização para consulta via internet do conteúdo publicado no jornal Minas
Gerais.
Consulta presencial: disponibilização para consulta presencial do acervo do jornal Minas Gerais
com exemplares disponíveis desde 1892.
Assinatura do Jornal: disponibilização de assinatura do jornal Minas Gerais.
Venda de cópia de publicação: disponibilização de cópias autenticadas de páginas publicadas pelo
jornal Minas Gerais para Belo Horizonte e interior do Estado.
Venda de exemplar: disponibilização para venda de exemplares do dia e das edições anteriores do
Diário Oficial Minas Gerais. Os interessados poderão adquirir o jornal completo ou os cadernos
separadamente, de acordo com disponibilidade. Também há a possibilidade de realizar reservas de
edições que serão publicadas.
Venda de publicações impressas: disponibilização para venda os livros e demais produtos
gráficos publicados pelo órgão.
Serviços Gráficos:Prestação de serviços gráficos em geral, tais como impressão de livros, revistas,
cartilhas, folders, panfletos, cartões de visita, formulários, impressão de dados variáveis entre outros.

A SIOMG envia matérias por e-mail?
A Subsecretaria de Imprensa Oficial de Minas Gerais não envia matérias por e-mail. As publicações
encontram-se disponíveis no site www.casacivil.mg.gov.br, menu serviços, consulta online, cujo
acesso é gratuito ou por meio presencial no acervo físico localizado na avenida Augusto de Lima,
270, Centro, Belo Horizonte.

Como acesso arquivos em PDF?
Para acessá-los, é necessário ter instalado em seu computador o software Adobe Reader, que é
gratuito. Diversos documentos disponibilizados no sitio da SECCRI são em extensão .pdf.

Como faço para pesquisar uma matéria publicada no Jornal MG?

O acesso a Publicações do Diário Oficial de Minas Gerais é feito pelo site www.iof.mg.gov.br,
selecionando a opção: Última Edição.

A partir de qual data as publicações estão disponíveis para consulta online?
O noticiário do Jornal Minas Gerais está disponível na internet desde 2005. Os demais cadernos
estão disponíveis para consulta a partir de 2011 no site www.iof.mg.gov.br.

Dúvidas sobre a DAE?
Em caso de dúvidas ou problemas com o DAE, entrar em contato com a Diretoria de atendimento
através do telefone (31) 3915-0092 / 3915-0785 / 3916-7047 ou pelo e-mail atendimento@casacivil.mg.gov.br.

Todos os serviços da Subsecretaria de Imprensa Oficial são cobrados?
Os valores e gratuidades já estão mencionados nos respectivos serviços no menu serviços do site.

Existe um caderno específico para concursos públicos?
Não há caderno especifico para concurso público. As publicações saem nos cadernos dos respectivos
órgãos e o acesso ao Jornal Minas Gerais pela internet é gratuito, não necessitando de assinatura.

Posso imprimir ou enviar o conteúdo do site por e-mail?
Sim. O conteúdo disponível no site da SECCRI poderá ser impresso, enviado por e-mail e gerado
arquivo em PDF nos respectivos ícones localizados ao final da página.

Posso visualizar os editais no sítio?
Sim. Os editais referentes às licitações estão disponíveis na seção do jornal “Editais e avisos”,
caderno 1. No caderno 2 estão publicados os editais de comarcas. Os editais de concursos públicos
ficam acessíveis no caderno 1, no espaço destinado aos atos dos órgãos.
Enviar para impressão

