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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2015  

Credenciamento de Educadores Sociais Voluntários da 
Escola da Cidadania de Contagem Osvaldo Orlando da Costa 

 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, FUNEC, HUGO OTÁVIO 
COSTA VILAÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e nos termos da 
legislação em vigor, bem como em observância aos princípios constitucionais e legais 
pertinentes, especialmente o artigo 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 
torna público a 2ª retificação do processo de credenciamento de Educadores Sociais 
voluntários para auxiliar na formulação, na mediação e no desenvolvimento das 
atividades de formação da Escola da Cidadania de Contagem Osvaldo Orlando da 
Costa que são pautadas pelos princípios da Educação Popular e Social humanista 
vinculados à Cidadania Participativa. 

 
2ª RETIFICAÇÃO 

 
1- No Anexo I - CRONOGRAMA: 
 
ONDE SE LÊ: 

ANEXO I - CRONOGRAMA 
 
 

DATAS PREVISTAS ATIVIDADES 

23 de fevereiro de 2016 

(terça-feira) 

Prazo final para as inscrições. 

02 de março de 2016 

(quarta-feira) 

Publicação no Diário Oficial de Contagem 

- DOC, dos nomes e/ou registros dos (as) 

candidatos (as) e respectivos dias e 

horários das entrevistas. 

09, 10, 11, 14, 15 de março de 2016 

(quarta-feira a terça-feira) 

Seleção dos (as) candidatos (as): entrevista 

e análise de currículo. 

21 de março de 2016 

(segunda-feira) 

Divulgação no DOC dos (as) candidatos 

(as) selecionados (as) para participarem do 

Curso de Formação de Educadores Sociais. 

22 e 23 de março de 2016 

(terça-feira e quarta-feira) 

Recebimento dos recursos interpostos 

contra o resultado da análise de currículo e 

da entrevista. 

30 de março de 2016 

(quarta-feira) 

Publicação no Diário Oficial de Contagem 

– DOC dos resultados dos recursos 

interpostos contra o resultado da análise de 

currículo e da entrevista. 

04, 06, 08, 11, 13 e 15 de abril de 2016 

(segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) 

Curso de Formação de Educadores Sociais. 

20 de abril de 2016 

(quarta-feira) 

Publicação no DOC dos nomes dos (as) 

candidatos (as) classificados (as). 
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LEIA-SE: 
 

ANEXO I - CRONOGRAMA 
 

DATAS PREVISTAS ATIVIDADES 

04 de março de 2016 

(sexta-feira) 

Prazo final para as inscrições e para a 

entrega da documentação pelos (as) 

candidatos (as). 

11 de março de 2016 

(sexta-feira) 

Publicação no Diário Oficial de Contagem 

- DOC, dos nomes e/ou registros dos (as) 

candidatos (as) e respectivos dias e 

horários das entrevistas. 

14,16, 21, 23 e 28 de março de 2016 

(segunda-feira e quarta-feira) 

Seleção dos (as) candidatos (as): entrevista 

e análise de currículo. 

31 de março de 2016 

(quinta-feira) 

Divulgação no DOC dos (as) candidatos 

(as) selecionados (as) para participarem do 

Curso de Formação de Educadores Sociais. 

04 e 05 de abril de 2016 

(segunda-feira e terça-feira) 

Recebimento dos recursos interpostos 

contra o resultado da análise de currículo e 

da entrevista. 

08 de abril de 2016 

(sexta-feira) 

Publicação no Diário Oficial de Contagem 

– DOC dos resultados dos recursos 

interpostos contra o resultado da análise de 

currículo e da entrevista. 

25, 27 e  29 de abril e 02, 04 e 06 de maio de 2016 

(segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) 

Curso de Formação de Educadores Sociais. 

13 de maio de 2016 

(sexta-feira) 

Publicação no DOC dos nomes dos (as) 

candidatos (as) classificados (as). 

 
 

2- No item 5.4 
 
ONDE SE LÊ: 
 
5.4. O período de inscrição será das 09 (nove) horas do dia 21 de dezembro de 2015 às 19 
(dezenove) horas do dia 23 de fevereiro de 2016.  
 
LEIA-SE: 
 
5.4. O período de inscrição será das 09 (nove) horas do dia 21 de dezembro de 2015 às 19 
(dezenove) horas do dia 04 de março de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 



 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2015  
Credenciamento de Educadores Sociais Voluntários da Escola da Cidadania de Contagem Osvaldo Orlando da Costa 

Página 3 de 3 

 

3- No item 6.2.1 
 

ONDE SE LÊ: 
 
6.2.1. O(a) candidato(a) deverá realizar a inscrição conforme descrito no item 5 e seus subitens 
e entregar a documentação listada abaixo no período de 21 de dezembro de 2015 a 23 de 
fevereiro de 2016: 
 
LEIA-SE: 
 
6.2.1. O(a) candidato(a) deverá realizar a inscrição conforme descrito no item 5 e seus subitens 
e entregar a documentação listada abaixo no período de 21 de dezembro de 2015 a 04 de 
março de 2016: 
 
4- No item 6.2.1 

 
ONDE SE LÊ: 

 
6.3.1. A entrevista dos(as) candidatos(as) será realizada na sede Administrativa da Funec, 
situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2.415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG – CEP 
32.315.000, nos dias e horários divulgados no Diário Oficial de Contagem – DOCe e no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 02 de março de 2016.  

 
LEIA-SE: 

 
6.3.1. A entrevista dos(as) candidatos(as) será realizada na sede Administrativa da Funec, 
situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2.415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG – CEP 
32.315.000, nos dias e horários divulgados no Diário Oficial de Contagem – DOCe e no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 11 de março de 2016.  

 
 

Contagem, 24 de fevereiro de 2016. 
 
 

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos

