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2ª RETIFICAÇÃO -  REFERENTE AO CONCURSO EXTERNO – EDITAL Nº. 
04/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – ADMINISTRAÇÃO  
DIRETA – Cargo: Técnico Superior em Gestão Pública Municipal 
 
A Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos 
Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem – Resolve: 
 
Retificar no subitem 8.5.1: 
 
 Onde se lê: 
8.5.1 A Prova Oral terá caráter classificatório e será valorizada de 0 (zero) a 
40(quarenta) pontos. Será realizada em local a ser divulgado pela FUNEC no 
momento da convocação dos aprovados e classificados para esta prova. 
 
Leia-se: 
8.5.1 A Prova Oral terá caráter eliminatório e classifica tório, e será 
valorizada de 0 (zero) a 40(quarenta) pontos. Será realizada em local a ser 
divulgado pela FUNEC no momento da convocação dos a provados e 
classificados para esta prova. 
 
 No subitem 8.6.3, “b”   
 
Onde se lê: 
b) o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao certame, em 
qualquer dos estabelecimentos onde se farão provas, durante a realização 
delas, salvo o previsto no subitem 8.6.30 e seguintes, deste Edital.  
 
Leia-se: 
b) o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas  ao certame, em 
qualquer dos estabelecimentos onde se farão provas, durante a 
realização delas, com exceção do local da prova ora l e salvo o previsto no 
subitem 8.6.30 e seguintes, deste Edital.  
 
No item 8.5. prova Oral – 2ª etapa, são acrescidos os seguintes subitens: 
 
8.5.9. A arguição dos candidatos será realizada em sessão pública, na 
presença de todos os membros da Comissão Examinadora, em recinto de fácil 
acesso, em data e horário previamente designados no Aviso de Convocação, 
vedado o exame simultâneo de mais de um(a) candidato(a). 
 
8.5.10. A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por sorteio, no dia e 
hora designados para início da Prova Oral. 
 
8.5.11. A Comissão examinadora disporá de até 15 (quinze) minutos para a 
arguição do(a) candidato(a), atribuindo-lhe nota de 0 (zero) a 40 (quarenta), em 
números inteiros. 
 
8.5.12. As notas de cada examinador serão recolhidas em envelope, que será 
lacrado e rubricado pelos examinadores, imediatamente após o término da 
Prova Oral de cada candidato(a). 
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8.5.13. A nota final da Prova Oral será o resultado da média aritmética simples 
das notas atribuídas pelos examinadores, considerando – se duas casas após 
a virgula, sendo vedado, a qualquer título, o arredondamento das médias 
obtidas . 
 
8.5.14. O resultado da Prova Oral, nele constando as notas, será divulgado no 
site: www.contagem.mg.gov.br/concursos  ou  
http://novo.contagem.mg.gov.br/concursos  publicado Diário Oficial Eletrônico 
de Contagem – DOC, na data prevista no Anexo VI do edital 04/2011. 
 
No item 10.1, fica acrescido o seguinte subitem: 
 
10.1.3  Para interposição de recurso mencionado na alínea  “g”, do subitem 
10.1, o candidato terá acesso à gravação de sua Prova oral na Funec no 
endereço, Rua Portugal, n. 8, bairro Glória, Contagem- MG,   no horário de 
9:00h as 17:00h, de 2ª a 6ª feira, no período recursal, através de protocolo que 
deverá ser preenchido na Recepção da Funec.  
 
 
Fica acrescido no Edital 04/2011, o Anexo VIII: 
 
ANEXO VIII 
Edital  PMC 04/2011 
 
DESCRIÇÃO DO CARGO E REGIME JURÍDICO, 
 
301. Técnico Superior em Gestão Pública Municipal  
 
Objetivo Geral: planejar, organizar, controlar e direcionar as ações administrativas e os 
colaboradores buscando alcançar os objetivos da Administração Municipal. 
 
Descrição:  
Realizar estudos, pesquisas, elaboração de análise e cenários, estabelecimento de 
orientação e diretrizes estratégicas; 
• Coordenar as atividades ligadas à formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas, análises de projetos de financiamentos interno e externos; 
• Supervisar, coordenar e executar os trabalhos referentes à elaboração, 
acompanhamento, revisão e articulação de atividades de planejamento e orçamento 
governamentais; 
• Realizar estudos socioeconômicos, análise de demonstrativos financeiros, 
orçamentos e controladoria, tendências e globalização; 
• Elaborar propostas para captação de recursos públicos para projetos que estejam 
alinhados com as exigências dos editais; 
• Aproveitar de maneira eficiente os mecanismos de incentivo à inovação; 
• Prospectar, reconhecer, analisar e expor as oportunidades de inovação; 
• Identificar, concretizar e gerenciar programas e parcerias estratégicas; 
• Selecionar as ferramentas para gestão de projetos e programas de inovação aberta; 
• Exercer atividades de assessoramento, direção, planejamento, coordenação, 
execução e avaliação nas áreas de Planejamento Estratégico, Obras, Transporte e 
Trânsito, Educação, Saúde, Cidadania e Segurança Pública, Meio Ambiente, Serviços 
Urbanos, Abastecimento, Defesa Civil, Municipalização, 
Desenvolvimento Urbano, Habitação, Ação Social, Trabalho e Geração de Renda, 
Jornalismo, Marketing, Economia e Finanças, Orçamento, Administração Geral, 
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Material, Patrimônio, Organização, Sistemas e Métodos, Gestão de Recursos 
Humanos, Direito Público e Privado, Auditoria e Tecnologia da Informação; 
• Executar demais atividades correlatas. 
 
 
Regime Jurídico: Estatutário 
 
 
Contagem, 07 de outubro de 2011 
 
 
COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DE CONCURSOS E 
PROCESSOS SELETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONT AGEM – 
DECRETO 1331 DE 15/04/2010. 
 
 


