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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 - 

Credenciamento de Docentes colaboradores Externos 
 

  

1ª RETIFICAÇÃO 

 
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, Karla 

Roque Miranda Pires 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 8.666/93 
e a Lei 9.784/99, e ainda as legislações em vigor, torna público a 1ª RETIFICAÇÃO do 
processo de credenciamento de Docentes Colaboradores Externos para ministrar módulos 
no curso de capacitação do Projeto “Mulheres Construindo Cidadania”, cuja coordenação 
dar-se-á pela Diretoria de Projetos e Parcerias da FUNEC. 
 

1. NO ITEM 2.1 
Onde se lê: 

 
2.1 O interessado em se credenciar como Docente Colaborador Externo da Fundação de 
Ensino de Contagem deverá entregar, no período de 14 de janeiro a 21 de janeiro 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 01/2015”, munidos da seguinte documentação: 
 

LEIA-SE: 
 

2.1 O interessado em se credenciar como Docente Colaborador Externo da Fundação de 
Ensino de Contagem deverá entregar, no período de 14 de janeiro a 23 de janeiro 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 01/2015”, munidos da seguinte documentação: 

 
 
2. NO ITEM 2.4 

Onde se lê: 
 

2.4 A divulgação da pré-seleção, com data, horário, local e conteúdo da aula avaliativa será 
divulgada no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(www.contagem.mg.gov.br/concursos) a partir de 27 de janeiro de 2015. 
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LEIA-SE: 
 
2.4 A divulgação da pré-seleção, com data, horário, local e conteúdo da aula avaliativa será 
divulgada no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(www.contagem.mg.gov.br/concursos) a partir de 30 de janeiro de 2015. 

 
 

3. NO ITEM 4.  
 

Onde se lê: 
 

 
4. DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1 São requisitos mínimos de titulação e de experiência para o Credenciamento: 
 
4.1.1 Titulação mínima para cursos de capacitação e treinamento: Graduação em 
qualquer área. 
 
4.1.2 Experiência docente mínima de um ano. 
 
4.1.3 Experiência técnica na área específica, mínima de um ano, para os cursos de 
capacitação. 

 
LEIA-SE: 

 
4. DA HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 
 
4.1. É requisito mínimo de titulação para o Credenciamento: 
 
4.1.1. Titulação mínima para cursos de capacitação e treinamento: Graduação em 
qualquer área. 

 
 
4. FICA ACRESCIDO O SEGUINTE ITEM E SUBITENS NO ITEM 4: 
 
4.7.3. Experiência em docência e experiência técnica na área, conforme Tabela III. 
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TABELA III 
 

TÓPICOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

EXPERIÊNCIA DOCENTE 

De 0 a 1 ano 0,5 

De 1 a 5 anos 1,5 

Acima de 5 anos 2,5 

TOTAL 2,5 

EXPERIÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA 

De 0 a 1 ano 0,5 

De 1 a 5 anos 1,5 

Acima de 5 anos 2,5 

TOTAL 2,5 

TOTAL DE PONTOS 5,0 

TOTAL GERAL DE PONTOS (Tabelas I, II e III) 15,0 (pontos) 

 
 
4.7.3.1. Para comprovar a Experiência Docente 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 01/2015”, os 
documentos atendendo  a uma das seguintes opções: 
 
1) Serviço prestado à Empresa Privada: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) acrescida de declaração que informe o período (com início e fim, se for o 
caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, 
quando realizado na área privada; 
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) e a espécie do serviço 
realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas; 
3) Serviço prestado à Organizações Não Governamentais: declaração de prestação de 
serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de declaração que informe 
o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso de 
serviço prestado como autônomo. 
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. 
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5. CANDIDATOS QUE JÁ SE INSCREVERAM 
 
Tendo em vista a presente Retificação, os candidatos que já se inscreveram, poderão 
complementar os documentos com o objetivo de atender as alterações.   
 

Contagem, 19 de janeiro de 2015. 
 

Karla Roque Miranda Pires 
Presidente da FUNEC 


