
Rua Lino de Moro, 101 – 3º andar |Inconfidentes | Contagem | CEP: 32260-090| Tel.: (31) 3356- 6695 

funec@contagem.mg.gov.br | www.contagem.mg.gov.br 

 

 

  

 Instrutores Colaboradores Externos FIC FUNEC Edital 03/2018  
 

O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e considerando Credenciamento 
Instrutores Colaboradores Externos, FIC FUNEC Edital 03/2018, torna pública, a convocação para a contratação dos 

classificados para suprimento de vagas do quadro abaixo PRONATEC, obedecendo-se a ordem de classificação entre os 

candidatos presentes de acordo com o cronograma abaixo: 
 

1. CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA: 

CARGO / FUNÇÃO VAGAS TURNO DATA       HORÁRIO 
 

INSTRUTOR PRONATEC 15 
 

M/T/N 21/06/2018 09:00 

 
 

Local da chamada: FUNEC INCONFIDENTES – Praça Marília de Dirceu, 20 – Inconfidentes / Contagem-MG 
                              Telefone da FUNEC ADMINISTRAÇÃO: 3356-6695 / 3391-7669 

1. O candidato classificado no credenciamento de Instrutores Colaboradores Externos, deverá comparecer munido dos 
seguintes documentos: 

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente) 
b) Registro de Identidade;  (2 cópias) 
c) Cópia da Conta Bancária;  (2 cópias) 
d) Comprovante de endereço;  (2 cópias) 

OBS.: (Água, Luz, Telefone, de órgãos oficiais: Extratos de Banco, Imposto de Renda e Intimação) recente. 

e) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições ou Certidão de Quitação Eleitoral; 
f) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;  (2 cópias)          
g) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
h) Cartão PIS/PASEP;  (2 cópias) 

 OBS.: Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer cópia da carteira de trabalho, onde conste o 

número e a série, para que seja providenciado o cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la. 

i) Diploma, Certificado ou Atestado de Conclusão do Curso exigido para função pretendida; 
j) 02 (duas) fotografias 3x4; 
k) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil; 
l) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo); 
m) Todos os documentos que comprovem as experiências descritas no Curriculum.  
 

 

2. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.  
 

 
Contagem, 18 de junho de 2018. 

 
 

Fabiano Costa Diniz 
 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem 

http://www.contagem.mg.gov.br/?se=concursos&concurso=746493

