
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2015 - 

Credenciamento de Instrutores colaboradores Externos 
 

 
O Presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, HUGO OTÁVIO VILAÇA 

COSTA no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.315, no seu artigo 18, incisos I 
e V, bem como em observância aos princípios constitucionais e legais pertinentes, especialmente o 
artigo 37, caput, da Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 9.784/99, e ainda as legislações 
em vigor, torna público a abertura de processo de credenciamento de Instrutores Colaboradores 
Externos para ministrar cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC‟s em atendimento ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, cuja coordenação dar-se-á pelo 
Departamento de Educação Profissional. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O processo de credenciamento tem por objetivo constituir cadastro de Instrutores Colaboradores 
Externos para ministrar cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC‟s a serem realizados pela 
FUNEC conforme QUADRO I e QUADRO II abaixo: 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

QUADRO I 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

EIXO 
TECNOLÓGICO 

FUNÇÃO VAGAS 

PESSOA 
COM 

DEFICIÊ
NCIA 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNE
RAÇÃO 

PRÉ- REQUISITOS 

201 
ARÉA DE 

AMBIENTE E 
SAÚDE 

Cabeleireiro 1 
 

400 
Horas 

R$ 40,00 
hora/aul

a 

Ensino Médio 
Completo, 

certificação na 
área e 

experiência de 
no mínimo 06 

meses 
comprovada na 

área. 

 
 

 

 

 

 



 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR EM ANDAMENTO OU COMPLETO 

QUADRO II 

CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

EIXO 
TECNOLÓGIC

O 
FUNÇÃO 

VAG
AS 

PESSOA 
COM 

DEFICIÊN
CIA 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃ
O 

PRÉ- REQUISITOS 

301 
PRODUÇÃO 
CULTURAL 
E DESIGN 

Assistente 
de 

Produção 
Cultural 

1 
 

200 
Horas 

R$ 40,00 
hora/aula 

Ensino Superior 
(concluído ou em 
andamento), com 

certificação 
comprovada na 

área e experiência 
de 06 meses na 

área 

 
1.2. O cadastramento dos colaboradores será regido pelo presente Edital, bem como pelas instruções, 
comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas as normas estabelecidas pela FUNEC e 
legislações em vigor. 

 
1.3. O presente Edital possui os seguintes ANEXOS: 
 
a) ANEXO I - Cronograma; 
b) ANEXO II - Ficha de Inscrição de Instrutor Colaborador Externo; 
c) ANEXO III - Modelo Padrão de Currículo;  
d) ANEXO IV – Ementas dos Cursos; 
e) ANEXO V – Atribuições da função do Instrutor Colaborador Externo FIC; 
e) ANEXO VI – Modelo de Plano de Aula. 
 
1.4. O Instrutor Colaborador Externo será responsável por ministrar cursos de Formação Inicial 
Continuada – FIC‟s dentro da ementa estabelecida pela FUNEC, conforme ANEXO IV, elaborar todo 
material didático a ser utilizado bem como informar quais os materiais serão necessários para o 
desenvolvimento das aulas práticas dos cursos, e demais atribuições descritas no ANEXO V. 
 
1.5. É considerado Instrutor Colaborador Externo o profissional com ou sem vínculo com o Município de 
Contagem, desde que haja compatibilidade de horários. 
 
1.6. O valor a ser pago por hora (sessenta minutos) de curso ministrado corresponderá a R$40,00 
(quarenta reais) com incidência de custos diretos e indiretos, inclusive encargos trabalhistas e fiscais. 
 
1.7. O processo de credenciamento de Instrutor Colaborador Externo não configura a modalidade de 
concurso público, não havendo garantia de convocação ou contratação. 
 
1.8. A Banca Avaliadora de Instrutores Colaboradores Externos será composta por 3 (três) membros,  
para cada banca. 
1.8.1. O número de bancas será definido conforme as necessidades da seleção, sendo que cada banca 
será composta por no mínimo 01 membro que pertença ao quadro de servidores internos da Fundação 
de Ensino de Contagem. 



 

1.9. O presente processo de credenciamento terá as seguintes etapas: 
1.9.1. Análise de Ficha de Inscrição; 
1.9.2. Análise de Currículo e documentos comprobatórios de experiência técnica e docente; 
1.9.3. Análise do Plano de Aula; 
1.9.4. Aula Ministrada. 
1.10. As informações de todas as fases do Processo de Credenciamento de Instrutores Colaboradores 
Externos da FUNEC serão disponibilizadas no site da Prefeitura de Contagem em 
www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
 
2. DO PRAZO 
 
2.1. O interessado em se credenciar como Instrutor Colaborador Externo da Fundação de Ensino de 
Contagem deverá entregar, no período de 31 de agosto a 4 de setembro de 2015, no horário de 9 às 
17 horas, na sede Administrativa da FUNEC, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, 
Eldorado, em envelope pardo lacrado devidamente identificado por “Edital de Credenciamento nº 
03/2015”, a seguinte documentação devidamente preenchida: 
 
1) Ficha de Inscrição de Instrutor Colaborador Externo, na qual o candidato deverá apontar o curso, 
com o número da ementa, ao qual se candidata - ANEXO II deste edital; 
 
2) Modelo Padrão de Currículo - ANEXO III deste edital; 
 
3) Plano de Aula de acordo com o curso escolhido, conforme modelo do ANEXO VI deste edital; 
 
4) Cópia da documentação comprobatória das informações constantes no Modelo Padrão de Currículo 
de acordo com o especificado no item 4.1.1 e 4.7.3.1 
 
5) Documentos que comprovam os requisitos exigidos para a função que o candidato se inscreverá. 
 
2.2. Os modelos citados nos itens 1) a 3) estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(www.contagem.mg.gov.br/concursos) e se encontram nos Anexos deste Edital. 
 
2.3. A Divulgação do Resultado da Análise de Ficha de Inscrição e Análise do Currículo será no dia 10 
de setembro de 2015. 
 
2.3. A divulgação da convocação, com data, horário, local e conteúdo da Aula a ser ministrada será 
divulgado no site da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.br/concursos) a partir 
de 14 de setembro de 2015. 
 
2.4. A divulgação do resultado final do credenciamento, por curso, está prevista, inicialmente, a partir do 
dia 22 de setembro de 2015. 
 
2.5. O Plano de Aula descrito no item 2.1 deverá ser entregue no dia da Aula a ser ministrada pelo 
candidato conforme item 4.6. 
 
3. DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. O profissional interessado em prestar serviço educacional como Instrutor Colaborador Externo nos 
cursos discriminados no QUADRO I, conforme ementas constantes no ANEXO IV deste Edital será 
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submetido ao processo de credenciamento, para o qual será constituída uma banca avaliadora 
específica. 
 
3.2. O candidato será convocado para ministrar Aula. 
3.3. A avaliação da Experiência Técnica e de Docente do candidato a Instrutor se dará mediante a 
análise das informações profissionais do candidato, constantes do currículo apresentado e nos 
documentos que comprovem a experiência técnica ou docente relatada. 
3.3.1. Para efeitos de comprovação das experiências descritas no item 3.4 devem ser comprovadas por 
meio de atividades desenvolvidas no setor público ou privado, inclusive quando se tratar de 
conhecimento de sistemas específicos, nos casos que a ementa da disciplina assim o exigir. 
 
3.4. O candidato inscrito deverá acompanhar pelo site da Prefeitura Municipal de Contagem os 
resultados parciais e finais do processo de credenciamento e as demais informações sobre o processo, 
incluindo a convocação do candidato para a aula a ser ministrada, no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
 
3.5. O não comparecimento do candidato pré-selecionado no dia e horário divulgados para a Aula a ser 
ministrada configura desistência definitiva quanto à participação no processo de credenciamento. 
 
3.6. Após a publicação dos horários e dias de realização das Aulas Avaliativas não será permitida a 
troca de dias e horários. 
 
4. DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1. É requisito mínimo que o Instrutor Colaborador Externo possua a formação necessária, de acordo 
com o curso que pretenda ministrar, devendo possuir uma das formações abaixo descrita, conforme 
exigências estabelecidas no QUADRO I: 
 
a) Ensino Médio Completo; 
b) Ensino Superior Completo ou em andamento. 

 
4.1.1. Titulação mínima para os cursos de Formação Inicial Continuada – FIC‟s, será devidamente 
comprovada através de cópia do histórico escolar, declaração de conclusão da instituição de ensino, 
diplomas, ou declaração como está devidamente matriculado, devendo ser compatível com os pré-
requisitos previstos no QUADRO I e QUADRO II. 
 
4.1.2. Experiência de no mínimo 06 (seis meses) comprovada na área. 
 
4.2. A Comissão de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC avaliará os formulários e a sua 
documentação do candidato a Instrutor Colaborador Externo, nos termos dos itens 3.1 e 3.2 do 
presente edital. 
 
4.3. O candidato que não satisfizer os pré-requisitos estabelecidos no QUADRO I e QUADRO II Edital 
não será convocado para a Aula a ser ministrada. 
 
4.4. O candidato convocado será submetido à atividade avaliativa, conforme disposto no item 3.2, 
visando ao efetivo credenciamento. 
 
4.5. A Banca Avaliadora de Instrutor Colaborador Externo analisará os critérios para o credenciamento: 
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1) Domínio do assunto; e; 
2) Didática; e 
3) Plano de Aula 
 
4.6. A avaliação do critério Domínio do assunto e do critério Didática será baseada em aula ministrada 
pelo candidato e no plano de aula que deverá ser entregue à banca examinadora (em três vias) no 
início da aula.  
 
4.7. A aula terá duração de 15 (quinze) minutos, versando sobre um dos tópicos da área de 
conhecimento, conforme indicação da Comissão de Credenciamento. Após os 15 minutos de aula o 
candidato poderá ser arguido pela banca examinadora. 
 
4.7.1. O planejamento do Plano de Aula será avaliado em até 2,0 (dois) pontos, e serão considerados 
os aspectos conforme TABELA I: 
 

TABELA I 
 

ASPECTOS AVALIADOS MÁXIMO DE PONTOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Clareza dos objetivos. 
 

0,5 ponto 
 

 
 
 
 

2,0 (dois) pontos 

Adequação dos objetivos ao conteúdo. 
 

 0,5 ponto 
 

Adequação do conteúdo ao tempo disponível. 
 

 0,5 ponto 
 

Seleção apropriada do material didático. 
Conhecimento prévio do PRONATEC 

(critérios e público beneficiado pelo programa) 

 0,5 ponto 
 

 
4.7.2. O desenvolvimento da Aula será avaliado em até 9,0 (nove) pontos e serão considerados os 
tópicos da TABELA II: 

TABELA II 
 

TÓPICOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Relação de continuidade entre o plano e o desenvolvimento da aula. 1,5 

Linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo. 1,5 

Abordagem das ideias fundamentais do conteúdo. 1,5 

Articulação entre as ideias apresentadas: aplicações e informações 
atualizadas e corretas. 

1,5 

Adequação do conteúdo em função do tempo estipulado para a aula. 1,5 

Estrutura da aula, evidenciando introdução, desenvolvimento e conclusão. 1,5 

TOTAL DE PONTOS 9,0 (pontos) 

TOTAL GERAL DE PONTOS (Tabelas I e II) 11,0 (pontos) 

 
4.7.2.1. A nota final da Aula ministrada será o resultado da média aritmética simples das notas 
atribuídas pelos examinadores, considerando-se duas casas após a vírgula, sendo vedado, a qualquer 
título, o arredondamento das médias obtidas.  
 
4.7.3. Experiência em docência e experiência técnica na área será verificada conforme Tabela III: 



 

 
TABELA III 

TÓPICOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

EXPERIÊNCIA INSTRUTOR 

De 06 meses a 1 ano 1,0 

De 1 a 5 anos 2,0 

Acima de 5 anos 3,0 

TOTAL 3,0 

EXPERIÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA 

De 06 meses a 1 ano 1,0 

De 1 a 5 anos 2,0 

Acima de 5 anos 3,0 

TOTAL 3,0 

TOTAL GERAL DE PONTOS (Tabelas I, II e III) 17,0 (pontos) 

 
4.7.3.1. Para comprovar a Experiência Instrutor e Técnica na área, o candidato deverá entregar no 
período de credenciamento, no horário de 9 às 17 horas, na sede Administrativa da FUNEC, situada na 
Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Eldorado, em envelope pardo lacrado devidamente 
identificado por “Edital de Credenciamento nº 02/2015”, os documentos atendendo  a uma das 
seguintes opções: 
 
1) Serviço prestado à Empresa Privada: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou  declaração da empresa ou proprietário que informe o período (com início e fim, se for o caso), a 
espécie do serviço realizado com a descrição das atividades desenvolvidas ou recibo de pagamento de 
autônomo (RPA); 
2) Serviço prestado à Administração pública Municipal, estadual ou Federal: certidão ou 
declaração que informe o período (com início e fim, se for o caso) ou o primeiro e último contracheque; 
3) Serviço prestado à Organizações Não Governamentais: declaração de prestação de serviços que 
informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado com a descrição das 
atividades desenvolvidas ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) ou o primeiro e último 
contracheque; 
4) Declaração da Junta Comercial devidamente atualizada e registrada, como exerce atividade 
empresarial compatível com a função de instrutor escolhida, ou comprovar por meio de cadastro 
atualizado de Microempreendedor individual (MEI); 
5) Declaração emitida pelo Fórum de Economia Solidária: declaração que informe o período (com 
início e fim, se for o caso)  com a espécie do serviço realizado com a descrição das atividades 
desenvolvidas ou a declaração “DCSOL”. Em ambas situações além das declarações que certificam o 
empreendimento o candidato deverá apresentar documento que comprove a sua participação no 
empreendimento cadastrado no âmbito da Economia Solidária . 
 
4.7.3.2. A declaração e a certidão mencionadas nas opções “1”, “2” e “3” do subitem anterior deverão 
ser emitidas por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de 
recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar 
também essa inexistência. 
 
4.7.3.3. A declaração mencionada na opção “3” deverá ser emitida pelo contratante. 

4.8. Considera-se credenciado como Instrutor Colaborador Externo o candidato que, na Aula Ministrada 
de que trata o item 4.7 e subitens, obtiver nota mínima igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 



 

4.9. O candidato que obtiver pontuação inferior a 6,0 (seis) pontos na Aula Ministrada, nos termos dos 
itens 4.7.1 e 4.7.2 será desclassificado do processo de credenciamento. 
 
5. DOS RECURSOS 

 
5.1. Caberá recurso, dirigido em única e última instância a Comissão de Concursos e Processos 
Seletivos da FUNEC, no prazo de 01 (um) dia útil, iniciado no 1º dia útil subsequente ao do dia da 
publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC-e, no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos , dos seguintes atos, na respectiva ordem: 
 
a) contra a análise da documentação entregue pelo candidato para a 1ª Etapa - Análise da Ficha de 
Inscrição e 2ª Etapa - Análise do Currículo; 
b) contra Resultado Final da Classificação dos candidatos a Instrutores Colaboradores Externos; 
 
5.2. Para interposição de recursos previstos no item 6.1, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o 
dia de início do prazo recursal, desde que coincida com dia de funcionamento normal da FUNEC. Caso 
não haja expediente normal na FUNEC, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte 
de seu funcionamento normal. 
 
5.3. O recurso deverá ser individual, com indicação precisa do objeto em que o candidato se julgar 
prejudicado, e deverão ser obrigatoriamente entregues, dentro do período recursal,pessoalmente pelo 
candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, 
nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, das 8h às 16h, de 2ª a 6ª feira,  dentro do prazo previsto no 
item 5.1 deste Edital;  

 
5.3.1. O recurso deverá ser encaminhado em envelope tipo pardo, lacrado, conforme disposto no item 
6.1 e 6.2, contendo externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: 
 

“EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2015 - Credenciamento de 
Instrutores colaboradores Externos” 
Candidato:___________________________________ 
N. do documento de identidade:__________________ 
Recurso: ________________( citar o objeto do recurso) 
Data: ___/ ___/___ 
Assinatura: __________________________________ 
  
 

 
5.4. O recurso contra uma das situações previstas no item 6.1 de prova deverá ser apresentado em 
obediência às seguintes especificações: 
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado; 
b) ser elaborado com argumentação lógica, consistente de forma a fundamentar seus questionamentos; 
c) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada; 
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso; 
 
5.5. Após análise dos recursos interpostos contra o disposto nas alíneas do item 5.1, poderá haver, 
eventualmente, alteração da classificação inicialmente obtida para uma classificação superior ou inferior 
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ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a 
prova. 
 
5.6. Será rejeitado liminarmente o recurso que: 
a) estiver incompleto; 
b) descumprir prazo estipulado para apresentação; 
c) for encaminhado via FAX, via Internet ou para endereço diverso do estabelecido; 
d) contiver qualquer identificação do candidato no corpo do recurso; 
e) desatender as normas estabelecidas neste Edital. 
 
5.7. A consulta aos resultados de forma individualizada aos resultados publicados em cada etapa do 
presente Edital de Credenciamento de Colaborador Externo poderá ser promovida e efetivada somente 
pelo candidato ou por terceiro munido de procuração específica para tal finalidade, devidamente 
registrada em cartório, com firma reconhecida, exclusivamente, junto à FUNEC. O procurador deverá 
apresentar a sua carteira de identidade ou documento único equivalente, de valor legal. 
 
5.8.  A solução e análise dos recursos é de competência da Comissão Permanente de Concurso 
Público e Processos Seletivos da FUNEC e será definitiva, não cabendo novos recursos, ainda que por 
parte de outros candidatos, contra matéria já solucionada. A decisão será publicada no Diário Oficial de 
Contagem – DOC-e, no site www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
 
6. DA CONVOCAÇÃO DO INSTRUTOR EXTERNO CREDENCIADO 
 
6.1. Os Instrutores credenciados serão convocados pelo Departamento de Gestão de Pessoas, de 
acordo com a necessidade do curso, observada a ordem de classificação do credenciamento. 
 
6.2. Em caso de empate, a ordem de convocação obedecerá aos seguintes critérios: 
 
1) Profissional que possua a maior experiência como instrutor do curso para o qual prestou 
credenciamento. 
 
2) Profissional que possua maior experiência técnica compatível com o curso para o qual prestou 
credenciamento. 
 . 
6.3. O Instrutor credenciado que desistir formalmente da convocação será imediatamente substituído 
pelo seguinte, conforme prioridades definidas no item 6.2 e passará a ocupar o último lugar da lista de 
credenciados, não perdendo sua condição de credenciado e podendo ser convocado em outra 
oportunidade. 
 
6.4. O Instrutor credenciado, após convocação e prestação de serviço, passará a ocupar o último lugar 
da lista de credenciados. 
 
6.5. A contratação será processada obedecendo-se a lista de credenciados entre os candidatos 
presentes nos locais, datas e horários previstos em Edital Público de Convocação, publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC.e., na internet, no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos e na portaria da Fundação de Ensino de Contagem. Demais 
informações também poderão ser obtidas através dos telefones: 31 3356-6371 e 31 3356-6695.  
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6.6. O candidato classificado no Credenciamento de Instrutores Colaboradores Externos, quando 
convocado, deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente); 
b) Registro de Identidade; 
c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições; 
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
f) Cartão PIS/PASEP; 
h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido; 
i) 02 (duas) fotografias 3x4; 
j) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil; 
k) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo); penso que deveria ser apresentado 
também no ato da inscrição para credenciamento. 
m) Todos os documentos que comprovem as experiências descritas no curriculum. 
 
6.7.  As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência. 
 
6.8. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a 
documentação completa citada no item 5.7 deste Edital, passará a ocupar o último lugar da lista de 
credenciados. 
 
6.9. Ainda que classificado neste Edital de Credenciamento, não será admitido para a respectiva 
função, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou destituído do cargo em comissão por 
infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Contagem).  
 
6.10. Todas as informações e orientações a respeito deste Edital de Credenciamento poderão ser 
obtidas na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro 
Eldorado – Contagem/MG, das 8h às 17h ou pelos telefones (31) 3356-6371, pelo e-mail 
funec.concurso@gmail.com , ou no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. Após a realização do processo de credenciamento será elaborada Listagem Final do Processo de 
Credenciamento de Instrutor Colaborador, contendo relação nominal de candidatos credenciados. 
 
7.2. A Listagem Final do processo de Credenciamento de Instrutor Colaborador Externo será 
homologada pela FUNEC. 
 
7.3. O resultado final do processo de Credenciamento de Instrutor Colaborador Externo será divulgado 
na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Contagem www.contagem.mg.gov.br/concursos a partir 
do dia 22 de setembro de 2015. 
 
7.4. O Credenciamento de que trata este Edital terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 
por igual período. 
 
7.5. A Diretoria Geral do Departamento de Educação Profissional da FUNEC é o setor responsável pela 
avaliação contínua e sistemática do desempenho do Instrutor Colaborador Externo, podendo 
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descredenciá-lo caso o seu desempenho na docência, para a qual foi credenciado, seja avaliado pelos 
alunos como insatisfatório. 
 
7.6. O candidato credenciado como Instrutor Colaborador Externo terá 01 (um) dia útel, a contar do dia 
subsequente à divulgação do resultado final do processo de credenciamento, para interpor recurso 
contra decisão da Comissão estabelecida para fins de credenciamento. 
 
7.7 Para a retirada ou eliminação de documentação referente ao processo de credenciamento de 
instrutor colaboradores externos observar-se-á: 
 
7.7.1 Os candidatos não credenciados terão 30 (trinta) dias, a contar da data de sua inscrição, para 
retirar a documentação entregue e findo o prazo, se a documentação não for retirada, será eliminada. 
 
7.7.2 Os candidatos credenciados e não contratados poderão retirar sua documentação após o término 
da vigência do credenciamento, a contar da data do resultado final pelo período de 02 (dois) anos. O 
candidato deve acompanhar o PRAZO DE VIGÊNCIA, uma vez findo esse prazo, e a documentação 
não tenha sido retirada, ela será eliminada. 
 
7.8 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC. 
 
 
 

Contagem, 28 de agosto de 2015. 
 
 

Hugo Otávio Costa Vilaça 
Presidente da Funec 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

 
 ATIVIDADE DATAS/PERÍODO 

Publicação do Edital 28/08/2015 

Inscrições 31/08 a 04/09/2015 

1ª Etapa - Análise da Ficha de 
Inscrição e 2ª Etapa - Análise do 
Currículo 

08 e 09/09/2015 

Resultado das Análises de 1ª Etapa e 
2ª Etapa 

10/09/2015 

Recebimento de Recursos contra o 
Resultado da Análise da 1ª Etapa e 2ª 
Etapa 

11/09/2015 

Resultado dos Recursos e 
Convocação para a 3ª Etapa – Aula 
Ministrada 

14/09/2015 

Período de Realização das Bancas 
Avaliativas 

16 e 17/09/2015 

Resultado da Classificação Final 18/09/ 2015 

Recebimento de recursos contra o 
resultado da Classificação Final 

21/09/2015 

RESULTADO FINAL após recursos da 
Classificação Final 

22/09/2015 
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ANEXO II - Ficha de Inscrição de Instrutor Colaborador Externo 

PROTOCOLO Nº 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE INSTRUTOR COLABORADOR EXTERNO 

Nº do Edital de Credenciamento EMENTA Nº: _____________ 

CURSO A SER MINISTRADO:  
 
Nome Completo: 
 
 Data de Nascimento:  Sexo: 

 Masculino     Feminino 

 Estado Civil: 

Endereço Residencial: Número: Complemento: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Telefone Fixo: Celular: 

E-mail: 

Profissão Instituição Empregadora: 

Endereço Comercial: Número: Complemento: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Titulação:  

 Graduação      Especialização      Mestrado      Doutorado            

Ano: 

Experiência técnica na área: sim não    Se sim, quanto tempo:  

Experiência em docência: sim não    Se sim, quanto tempo: 

Assinatura do candidato: Data: 

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

Via do candidato ou responsável pela entrega da documentação 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC  
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2015 - Credenciamento de Instrutor colaboradores 

Externos 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Nº: DATA: 

NOME: 

FUNÇÃO INSTRUTOR COLABORADOR: 

Assinatura do responsável da FUNEC:_____________________________________________ 
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ANEXO III - CURRICULUM VITAE PADRÃO 
Credenciamento de Instrutor colaboradores Externos 

 

Se manuscrito, preencher em letra legível. 

 

1. Identificação do (a) candidato (a) 

Nome: 
________________________________________________________________________________ 

Endereço: 
______________________________________________________________________________ 

E-mails: 
________________________________________________________________________________ 

Telefones: 
______________________________________________________________________________ 

 
 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO (Indique os cursos com titulação mais elevada) 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Grau obtido: 
_____________________________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________ Local: ___________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: ______/______/______ 



 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Grau obtido: 
_____________________________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________ Local: ___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: ______/______/______ 

GRADUAÇÃO 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________ Local: ___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: ______/______/______ 

Denominação do Curso: 
___________________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________ Local: ___________________________ 

Data de Início: ______/______/______                              Data de Término: ______/______/______ 

 

3. EXPERIÊNCIA INSTRUTOR 

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____ 

Disciplinas lecionadas: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____ 

Disciplinas lecionadas: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____ 

Disciplinas lecionadas: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nome da instituição: 
_______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____ 

Disciplinas lecionadas: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Nome da instituição: 
______________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____     Data de saída da instituição: ____/ ____/ _____ 

Disciplinas lecionadas: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Ocupação atual (cargo/função): 
_____________________________________________________________  

Nome da organização: 
____________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ______ 

Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a disciplina 
pretendida):  

________________________________________________________________________________ 

 



 

Experiência anterior (Liste as experiências que considera mais relevantes)  

Ocupação (cargo/função): 
_________________________________________________________________ 

Nome da organização: 
____________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): _______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____      Data de saída da instituição: ____/ ____/ ____ 

Atividades desempenhadas:  
Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a disciplina 
pretendida): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Experiência anterior (Liste as experiências que considera mais relevantes)  

Ocupação (cargo/função): 
_____________________________________________________________ 

Nome da organização: 
________________________________________________________________ 

Tempo de trabalho na instituição (em meses): ______  

Data de ingresso na instituição: ____/ ____/ ____     Data de saída da instituição: ____/ ____/ ____ 

Atividades desempenhadas:  
Atividades desempenhadas (descrever especialmente aquelas relacionadas com a disciplina 
pretendida): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

6. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE CONSIDERA RELEVANTE  
 

 

 

 

  

Declaro que todas as informações prestadas são verdadeiras e podem ser comprovadas através dos 
documentos comprobatórios apresentados. 

 
_______________________, ___ de __________ de 20___. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV – Ementas dos Cursos 
 
FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO DE ENSINO MÉDIO 
 
Ementa  1 -Cabeleireiro 400h 
Fundamentos Básicos para exercer a Profissão. Comportamento Profissional. Higiene e 
Segurança no Trabalho. Relacionamento com o Cliente. Estrutura Capilar. Tipos de Cabelo. 
Afecção do Couro Cabeludo. Lavagem de Cabelos. Tratamento e Hidratação. Corte. Escova. 
Coloração. Descoloração, Luzes, Decapagem, Mechas. Visagismo. Penteados. Relaxamento e 
Desondulação. Progressiva sem formol.  Estrutura, custos e funcionamento de Salão de 
Beleza. 
 
FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO OU EM 
ANDAMENTO 
 
Ementa  32 Assistente de Produção Cultural 200h 
Introdução a Eventos Culturais. Legislação, segurança e logística. Fundamentos da produção 
audiovisual. Fundamentos da produção cênica. Fundamentos da produção musical. Bastidores 
de eventos culturais. Organização de eventos. Produção e gestão de eventos culturais. 
Economia e cultura. Marketing cultural e captação de recursos. Elaboração de projetos de 
produção cultural: editais e leis de incentivo. 
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Anexo V – Atribuições da função do Instrutor Colaborador Externo FIC 

 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

 
 
 

INSTRUTOR 
COLABORADOR CURSOS 

FIC 
 
 
 
 

 Planejar as aulas e atividades e ministrá-las aos 
beneficiários da bolsa- formação; 

 Desenvolver através do conhecimento teórico e prático 
habilidades específicas de acordo com a área de 
atuação; 

 Cumprir as obrigações burocráticas da função; 

 Adequar a oferta dos  cursos ás necessidades 
específicas do público-alvo; 

 Produzir e adequar conteúdos, materiais didáticos, 
mídias e bibliografias às necessidades dos estudantes 
participantes da oferta; 

 Propiciar espaço de acolhimento e debate com os 
estudantes; 

 Organizar atividades práticas em campo de atuação; 

 Avaliar e acompanhar o desempenho do estudante; 

 Realizar outras atividades necessárias para o bom 
desempenho do ensino dos cursos FIC „s; 
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Anexo VI - Plano de Aula 

Fundação de Ensino de Contagem 
PLANO DE AULA                           

Curso: Módulo: 

 

Professor (a): Carga horária: Período de realização: 

 

Patrocínio Coordenação Assistência Pedagógica 

 

Ementa: 

 

 

Objetivos Específicos Conteúdo Programático 
Carga 

horária 

Estratégia Metodológica 

Técnica Didático-
Pedagógica 

Recursos Institucionais 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 

    

Contagem,_____,de________________, de 2015                                            Assinatura:_______________________ 
 


