
Organização da Fundação de Ensino de Contagem (Funec)

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
Edital de Credenciamento nº 01/2014

 
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 abertura de processo para credenciamento de colaboradores externos para 
apoiar as atividades logísticas dos CONCURSOS PÚBLICOS e PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS – PSS 
a serem realizados por esta Fundação, na forma das normas descritas a seguir.

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O processo de credenciamento tem por objetivo constituir cadastro dos interessados a dar 
suporte logístico aos Processos Seletivos Simplificados - PSS e Concursos Públicos a serem real-
izados pela FUNEC. 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.

1.2. O presente Edital possui os seguintes anexos:

Anexo I – Cronograma Básico de execução do presente Edital de Credenciamento
Anexo II – Descrição das funções;
Anexo III - Modelo de Formulário de Entrega de Documentos; 
Anexo IV – Modelo de Ficha de Inscrição para os servidores da FUNEC;

1.3. Os candidatos que forem selecionados no cadastramento não terão nenhum vínculo tra-
balhista com a FUNEC, à exceção dos servidores públicos da FUNEC.

2.  DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO:

2.1. Os colaboradores credenciados por efeito deste edital executarão as atividades de FISCAL 
(DE SALA, DE PORTARIA, DE CORREDOR) e COORDENADORES DE NÚCLEO e outras ativi-
dades correlatas, conforme QUADRO I, na aplicação de provas de Concursos Públicos e Proces-
sos Seletivos Simplificados – PSS que forem realizados por esta Fundação, em observância ao 
previsto no presente edital.

1



Organização da Fundação de Ensino de Contagem (Funec)

2.2. Das funções, escolaridade, remuneração e valor da inscrição:

QUADRO I

FUNÇÃO ESCOLARIDADE
MÍNIMA EXIGIDA

REMUNERAÇÃO VALOR DA 
INSCRIÇÃO

Coordenador do
Núcleo

Ensino Superior 
Completo

R$160,00/por dia de 
atividade GRATUITA

Fiscal (de Sala, de 
Corredor, de Portaria)

Ensino Médio
Completo

R$90,00/por dia de 
atividade

2.3. Os credenciados, quando convocados, serão submetidos à capacitação pelo Departamento 
de Concursos, Programas e Parcerias da FUNEC.
2.4. Os credenciados, quando convocados, deverão participar antecipadamente da reunião com 
os Coordenadores de Núcleo para obterem instruções a respeito da aplicação de provas.
2.4.1. Para atuar nos processos seletivos promovidos pela FUNEC é obrigatória a participação no 
Curso de Formação de todos os profissionais selecionados que será promovido pelo Departamen-
to de Concursos, Programas e Parcerias , a ser agendado e comunicado previamente.
2.4.2. O candidato habilitado no processo seletivo que não comparecer ao Curso de Capacitação 
das atividades de apoio logístico será substituído por outro colaborador credenciado devida-
mente habilitado.
2.5. Todas as funções dos colaboradores se encontram especificadas no ANEXO II do presente 
edital.

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

3.1. Para a realização das inscrições o interessado deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, sendo que, neste último caso, deverá estar ampara-
do pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do artigo 12, § 1º, da 
Constituição Federal.
b) Ter idade mínima de 18 anos completos na data em que for contratado para executar as ativi-
dades de apoio logístico de que trata este Edital;
c) Ter aptidão física e mental para executar as atividades de apoio logístico de que trata este Ed-
ital;
d) Estar no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
e) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
f) Estar registrado junto ao PIS ou PASEP ou NIT;
g) Possuir conta corrente ou poupança em qualquer instituição bancária regularizada junto ao 
Banco Central do Brasil. Em hipótese alguma ocorrerá pagamento em modalidade diversa da 
acima exposta, sendo vedado, inclusive, o depósito em conta de terceiros, ainda que autorizado 
pelo prestador de serviço credenciado.
h) Possuir certificado de conclusão ou histórico escolar do Ensino Médio ou Diploma de Curso 
Superior para atender as exigências de escolaridade da função inscrita;
i) Não ter impedimentos de ordem técnica ou administrativa;
j) Não ter sofrido qualquer penalidade administrativa ou judicial que possa comprometer a idonei-
dade do processo seletivo;
k) Ter disponibilidade de tempo para participar do curso de capacitação e das atividades na 
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véspera e no dia da aplicação das provas, conforme descrito nos itens 2.4 e 2.4.1.
l) Ter sua inscrição deferida pela Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FU-
NEC.
3.2. A participação de parentes no processo seletivo não inviabilizará a participação do colabo-
rador no processo de seleção dos membros da equipe de trabalho. A informação servirá apenas 
para orientar sua realocação, caso seja convocado, para outro local distinto daquele em que o 
parente realizará as provas;
3.3. O candidato deve informar, no dia da reunião com o coordenador de núcleo de sua localidade, 
se possui parentes em até terceiro grau, por exemplo, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, cônjuge, 
sogros, cunhados inscritos no processo seletivo e que vão realizar as provas no local para o qual 
foi designado a trabalhar, para efeitos de cumprimento do item 3.2.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. Para efeito deste Edital a inscrição é gratuita e implica, automaticamente, no conhecimento e 
na aceitação das condições e instruções estabelecidas pela FUNEC no presente edital, das quais 
o candidato ou seu representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.2. A FUNEC disponibilizará computadores para as pessoas que não tem acesso à internet para 
que possam realizar suas inscrições, no endereço a seguir relacionado:

QUADRO II

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO
Fundação de Ensino de
Contagem – FUNEC

Avenida João César de
Oliveira, 2.415, Eldorado.
Tel.(031) 3356-6371 

De 2ª a 6ª feira
8h às 12h e 13h às 17h
(exceto feriado ou recesso)

4.3. Os candidatos interessados em participar do processo de seleção para atuar como colabora-
dor de apoio logístico junto a FUNEC poderá se inscrever em alguma das funções constantes no 
QUADRO I, observados os seus requisitos.
4.3.1. O candidato ao optar em se inscrever em mais de uma função constante no QUADRO I, deverá 
preencher o cadastro eletrônico e selecionar as duas opções obrigatoriamente , não se responsabi-
lizando a FUNEC por informações incompletas ou  com erros fornecidos pelos candidatos.
4.3.2. Para os servidores da FUNEC interessados em participar do processo de Cadastramento 
de colaboradores para exercício das atividades de apoio logístico, e optarem por se inscrever em 
mais de uma função constante do QUADRO I, é necessário que seja entregue a ficha de inscrição 
preenchida assinalada com as duas opções.
4.3.3. Os servidores da FUNEC que optarem por se inscrevem em mais de uma função deverão 
entregar apenas a ficha de inscrição, observando as exigências do item 6.1.
4.4. As inscrições serão realizadas através do endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/con-
cursos, a partir das 09 (nove) horas do dia 17 de fevereiro de 2014 às 19 (dezenove) horas do dia 19 
de março de 2014, por meio do link correspondente às inscrições do Edital de Credenciamento nº 01/2014.
4.5. Após efetuar a inscrição, o interessado deverá entregar as cópias dos documentos relaciona-
dos no item 6.2. diretamente na FUNEC a partir do dia 17 de fevereiro de 2014 ATÉ o dia 19 de março 
de 2014, conforme descrito no item 5.2.
4.5.1. O servidor da FUNEC deverá entregar a FICHA DE INSCRIÇÃO constante no ANEXO IV  exigi-
da conforme descrito no item 5.3.
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4.6. O não envio ou a não entrega da documentação até o dia 19 de março de 2014 (comprovada a 
data de postagem pelo carimbo dos Correios ou pelo comprovante de entrega da documentação) 
implicará no indeferimento da inscrição, sendo o candidato excluído automaticamente do pro-
cesso de cadastramento de colaboradores nas atividades de apoio logístico da Funec.
4.7. O candidato ao cadastramento quando realizar a inscrição no endereço eletrônico www.con-
tagem.mg.gov.br/concursos, no link correspondente ao Edital de Credenciamento nº01/2014, ao finalizar 
o processamento da inscrição no sistema, será solicitado a impressão de um boleto bancário com 
valor simbólico de R$ 1,00, para efeitos de comprovação de recebimento da inscrição, mas a FU-
NEC informa que o candidato está DISPENSADO do pagamento, conforme condições estabelecidas 
no item 2.1.

5. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS

5.1. Os documentos deverão estar obrigatoriamente, acondicionados em envelope grande, lacra-
do, devidamente identificado com a etiqueta de identificação, devendo constar os seguintes da-
dos:

QUADRO III
Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos  – FUNEC
Edital de Credenciamento – nº 01/2014
Candidato:
Função inscrita:
Avenida João César de Oliveira, 2.415, Eldorado, Contagem - Minas Gerais.

5.1.1. Os documentos poderão ser entregues pessoalmente pelo candidato ou por terceiros, sendo 
de sua total responsabilidade o conteúdo e as informações prestadas nesse ato. 
5.2. Após efetuar a inscrição, o interessado deverá entregar diretamente as cópias dos documen-
tos relacionados no itens 6.1. ou 6.2., a partir do dia 17 de fevereiro de 2014 ATÉ o dia 19 de março de 
2014, na FUNEC, localizada na Avenida João César de Oliveira, 2.415, Eldorado, em envelope 
pardo, lacrado, endereçado à Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
– Edital Credenciamento 01/2014, preenchido com as informações do QUADRO III, do item 5.1, no 
horário comercial, das 8h às 17h (exceto feriado ou recesso).
5.2.1. O candidato a colaborador também poderá encaminhar a documentação por SEDEX ou 
A.R. (Aviso de Recebimento) ATÉ o dia 19 março de 2014, para FUNEC, situada à Av. João César de 
Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32315-000.
5.2.2. O prazo para postagem deverá ser até o período descrito no item 4.6. do presente edital, 
não sendo aceito os documentos enviados fora do prazo estabelecido. O seu não cumprimento 
implicará exclusão automática do candidato do processo de credenciamento da Funec.
5.3. O servidor da FUNEC interessado em se credenciar deverá entregar apenas a FICHA DE 
INSCRIÇÃO conforme modelo constante nos ANEXO IV, no prazo de inscrição, a partir de 17 de 
fevereiro de 2014 ATÉ o dia 19 de março de 2014, devendo observar o item 4.3.2.
5.3.1. A ficha de inscrição do servidor da FUNEC deverá se entregue dentro do prazo estabelecido 
no item 5.3. 
5.4. O não envio ou a não entrega da documentação até o dia 19 de março de 2014 (comprovada a 
data de postagem pelo carimbo dos Correios ou pelo comprovante de entrega da documentação) 
implicará no indeferimento da inscrição, sendo o candidato excluído automaticamente do pro-
cesso de credenciamento.

4



Organização da Fundação de Ensino de Contagem (Funec)

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

6.1. O servidor da FUNEC interessado em participar do credenciamento deverá apresentar a          
FICHA DE INSCRIÇÃO, devidamente preenchida e assinada.
6.2. Os demais interessados deverão apresentar:
a) fotocópia do boleto gerado pelo sistema impresso no ato da inscrição realizado pelo candidato;
b) fotocópia do certificado de conclusão ou histórico escolar do Ensino Médio ou Diploma de Cur-
so Superior conforme exigência da(s) função(ões) constantes no QUADRO I;
c) comprovante de inscrição na Previdência Social (PIS/PASEP/NIT).
d) declaração de titularidade de conta bancária, contendo o número da agência e da conta do 
interessado.
e) fotocópia do comprovante de endereço;
f) fotocópia do documento de identidade;

7. DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO

7.1. DA PRIMEIRA FASE: DO JULGAMENTO E DO RECURSO

7.1.1. Uma vez entregue os documentos exigidos, o interessado terá seu pedido de credenciamen-
to apreciado pela Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos designada por portaria.
7.1.2. O Edital com o resultado da análise das solicitações de credenciamento será publicado no 
dia 03 de abril de 2014.
7.1.3. No caso de indeferimento da inscrição, o candidato poderá regularizar a(s) sua(s) pendência(s) 
nos dias 04, 07 e 08 de abril de 2014 . Cada caso será submetido para análise pela Comissão de Con-
cursos e Processos Seletivos da FUNEC.
7.1.4. No dia 16 de abril de 2014, será publicada a homologação da primeira fase do credenciamento, 
constando a relação de todos os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas.
7.1.5. Serão publicadas duas listas para cada função descrita no QUADRO I. Uma conterá a 
relação dos servidores da FUNEC e a segunda a relação dos demais colaboradores inscritos, em 
observância ao item 7.2.1.

7.2. DA SEGUNDA FASE: DA CLASSIFICAÇÃO

7.2.1. Concluída a PRIMEIRA FASE do julgamento do credenciamento, serão realizados sorteios 
em Audiência Pública para estabelecer, de forma impessoal e isonômica, a classificação dos 
colaboradores credenciados. Para tanto serão geradas, por meio de sorteio, duas listas, a saber:
a) a primeira, classificando os servidores da FUNEC; e
c) a segunda, classificando todos os candidatos inscritos.
7.2.2. A Audiência Pública de que trata o item anterior, será realizada no dia 28 de abril de 2014, às 
9h00 no auditório (4º andar) da Sede Administrativa da FUNEC, sita à Av. João César de Oliveira, 
2.415, bairro Eldorado, Contagem, MG.
7.2.3. Da Audiência Pública e do resultado do sorteio, será lavrada ata circunstanciada, que será 
assinada pelos integrantes da Comissão de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC e incor-
porada aos autos do Edital de Credenciamento nº 01/2014.
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8. DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

8.1. O Edital de homologação das inscrições dos credenciados, em ordem de classificação será 
divulgado no dia 09 de maio de 2014, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br.

9. DO PROCEDIMENTO DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

9.1. De acordo com a necessidade de colaboradores para apoiar as atividades logísticas de que 
trata este Edital, a FUNEC realizará a convocação da seguinte forma:
a) primeiro, os credenciados que figuram na lista de classificação, dos servidores da FUNEC; e
c) segundo, os credenciados que figuram na lista geral do município.
9.2. Obedecida à ordem de classificação, o candidato credenciado será convocado para assinar 
o termo de contrato, cujo fundamento legal se encontra amparado no artigo 25, caput, da Lei 
8.666/93. Esse termo de contrato conterá obrigatoriamente a cláusula de compromisso de acordo 
com a política de segurança do Departamento de Concursos, Programas e Parcerias para a par-
ticipação de colaboradores em Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC.
9.2.1. Todos os candidatos que tiverem sua classificação homologada, após a assinatura do con-
trato, poderão ser convocados para colaborarem nos Concursos Públicos ou Processos Seletivos, 
para tanto a chamada observará a ordem do sorteio realizado na Audiência Pública, de acordo 
com os itens 7.2.2 e 7.2.3.
9.2.2. A lista de convocação será publicada no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/
concursos, no DOC. - Diário Oficial de Contagem e divulgada na FUNEC - Diretoria de Concursos, 
situada à Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem - MG.
9.2.3. A lista atenderá a ordem de classificação e convocará tantos quantos colaboradores forem 
necessários para colaborarem em algum processo seletivo a ser realizado pela FUNEC.
9.2.4. Publicada a lista de convocação, é de inteira responsabilidade do colaborador acompanhar 
se foi ou não convocado para algum processo seletivo, conforme disposto no item 9.2.2.

10. DA REMUNERAÇÃO

10.1. A título de remuneração pelos serviços prestados como FISCAL (de sala, de portaria, de 
corredor), fará jus o colaborador, por ter atuado em algum Processo Seletivo Simplificado e/ou 
Concurso Público, à quantia líquida de R$ 90,00 (noventa reais), que serão pagos nos termos do 
item 3.7, em até 07 dias úteis.
10.2. A título de remuneração pelos serviços prestados como Coordenador de Núcleo, fará jus o 
colaborador, por ter atuado em algum Processo Seletivo Simplificado e/ou Concurso Público, à 
quantia líquida de R$160,00 (cento e sessenta reais), que serão pagos nos termos do item 3.7, em 
até 07 dias úteis.
10.2.1. Sobre o valor total a ser pago, já serão feitos os descontos tributários incidentes na forma 
da lei, a exemplo da Contribuição Previdenciária do Contribuinte Individual, criada no artigo 22, 
inciso III, da Lei 8.212/91.
10.3. O candidato selecionado poderá ser solicitado prestar o serviço de apoio logístico em outro 
Munícipio ou localidade diversa de sua residência, não sendo custeada pela FUNEC as despesas 
de alimentação e transporte.
10.4. O pagamento que se refere os itens 10.1. e 10.2. será creditado em conta fornecida pelo 
candidato constante da documentação entregue, conforme item 6.2, alínea b).
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Os credenciados, quando convocados e contratados, serão submetidos a treinamento pelo 
Departamento de Concursos, Programas e Parcerias, conforme estabelecido no item 2.4.1.
11.2. Uma vez convocado, o credenciado poderá recusar-se a assinar o contrato no prazo estabe-
lecido no respectivo edital de convocação.
11.3. Considera-se que houve recusa em assinar o contrato quando o credenciado não atender ao 
chamado da convocação no prazo estabelecido no edital.
11.4. A Administração poderá excluir da lista, sempre motivadamente, credenciados que não ten-
ham desempenhado as funções adequadamente.
11.5. Sendo insuficiente o número de credenciados para um determinado evento, a Administração 
reserva-se o direito de contratar diretamente outros interessados.
11.6. O presente credenciamento será válido pelo período de 01 (um) ano podendo ser prorrogado 
por igual período a interesse da Fundação.
11.7. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Concursos Públicos e Processos Sele-
tivos da FUNEC, na forma da lei.

Contagem, 11 de fevereiro de 2014

Karla Roque Miranda Pires

Presidente da FUNEC
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
 EDITAL nº 01/2014

ANEXO I – CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATAS/PERÍODO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL 11/02/2014

INÍCIO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 17/02/2014 de 19/03/2014

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 17/02/2014 a 19/03/2014

RESULTADO DA ANÁLISE DOS 
DOCUMENTOS

03/04/2014

ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSOS OU 
COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

04, 07 e 08/04/2014

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO FINAL 
DE INSCRITOS

15/04/2014

HOMOLOGAÇÃO DA RELAÇÃO 
DE INSCRITOS

16/04/2014

PUBLICAÇÃO DA DATA DA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SORTEIO

25/04/2014

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM ORDEM 
DE CLASSIFICAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA
PÚBLICA

07/05/2014

HOMOLOGAÇÃO 09/05/2014
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
 EDITAL nº 01/2014

ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

CARGO DESCRIÇÃO

COORDENADOR LOCAL

-orientar toda a equipe da localidade atribuída para 
sua coordenação no processo seletivo;
-conferencia e controle do preenchimento das atas 
e da folha de sigilo;
-garantia do lacre e da inviolabilidade das provas e 
gabaritos a serem entregues ao coordenador geral;
-responsável pela garantia da ordem e do bom an-
damento do processo seletivo na localidade que é 
responsável;
-fornecer todas as informações que devem ser re-
speitadas e cumpridas para a legalidade do pro-
cesso;
-orientar o preenchimento e recolher os documen-
tos necessários da equipe da localidade para futuro 
pagamento;
-Fiscalizar, monitorar, zelar e acompanhar o bom 
andamento do concurso em todas as salas, e na 
escola no qual está coordenando;
- outras funções correlatas.
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FISCAL DE SALA

-Orientar todos os candidatos sobre as regras pre-
vista no Edital e as orientações transmitidas pelo 
coordenador local;
-garantir o silêncio e o bom andamento da prova na 
sala que está sendo responsável;
-garantir a incomunicabilidade e a observância dos 
requisitos para o candidato realizar a prova;
-conferir os documentos e a assinatura dos candi-
datos;
-orientar sobre o inicio e término do processo sele-
tivo;
-atender as orientações transmitidas pelo coorde-
nador local;
-entregar a documentação solicitada pelo coorde-
nador local;
-observar os horários de chegada para aplicação 
do processo de seleção;
- outras funções correlatas.

FISCAL DE PORTARIA

-Acompanhar a entrada e saída dos candidatos;
-orientar e fornecer informações sobre localidade, 
horário, salas, etc;
-Contribuir para a ordem e segurança do local, na 
eventualidade, comunicar com o coordenador lo-
cal, e se necessário como o coordenador geral, so-
licitando providências;
-Garantir a abertura e fechamento dos portões nos 
horários estipulados;

FISCAL DE CORREDOR

-Dar apoio ao coordenador local e a equipe da lo-
calidade no qual foi convocado;
- Contribuir com atividades inerentes ao processo 
seletivo;
-Fiscalizar a entrada e saída dos candidatos, comu-
nicando ao coordenador local qualquer anormali-
dade para tomar as devidas providências cabíveis;
-checar os candidatos quanto ao porte de qualquer 
equipamento eletrônico vedado;-amparar os candi-
datos portadores de necessidades especiais;
- outras funções correlatas.
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
EDITAL nº 01/2014

ANEXO III – PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Nº: DATA:
NOME:
TELEFONE:
FUNÇÃO INSCRITO(A):
EMAIL:
Nº DE DOCUMENTOS: Nº DE PÁGINAS

DOCUMENTOS ENTREGUES

(   ) Fotocópia do boleto de inscrição;
(   )  Fotocópia do certificado de conclusão ou do histórico escolar de curso de nível médio ou de 
curso superior.
(   ) Comprovante de inscrição na Previdência Social (PIS/PASEP/NIT).
(   ) Declaração de titularidade de conta bancária, contendo o número da agência e da conta do 
interessado.
(   ) Fotocópia do comprovante de endereço;
(   ) Fotocópia do documento de identidade;

Contagem,____, de __________de 2014.

Protocolado por_______________________________.

Assinatura do responsável ou candidato:________________________________

..................................................................................................................................
Via do candidato ou responsável pela entrega da documentação

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Nº: DATA:
NOME:
TELEFONE:
FUNÇÃO INSCRITO(A):
EMAIL:
Nº DE DOCUMENTOS: Nº DE PÁGINAS
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Organização da Fundação de Ensino de Contagem (Funec)

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
 EDITAL nº 01/2014

ANEXO IV - FICHA DE INSCRIÇÃO
(Somente para Funcionários da FUNEC, conforme item 5.3)

EDITAL DE CREDENCIAMENTO – Nº 01/2014

DADOS PESSOAIS
1. NOME:
2. DATA DE NASCIMENTO
3. RG:                                                                 4. ÓRGÃO EXPEDIDOR:
5. E-MAIL:
6. NÍVEL DE ESCOLARIDADE:
Ensino Médio (   )    Curso Superior: (   ) COMPLETO        (   ) INCOMPLETO
7. CURSO DE GRADUAÇÃO:
INSTITUIÇÃO:
ANO DE CONCLUSÃO:

ENDEREÇO
8. RUA:
9. Nº:                                   10. COMPLEMENTO:
11. BAIRRO:
12. CIDADE                                                                    13. CEP
14. ESTADO:
15. TELEFONES:
Residencial:                                          Celular(es):

DADOS PROFISSIONAIS
16. CARGO OU FUNÇÃO:
17. MATRÍCULA:
18. INSTITUIÇÃO ONDE ESTÁ LOTADO (A):

OPÇÃO DE INSCRIÇÃO
19. OPÇÃO 01: COORDENADOR DE NÚCLEO :     SIM (   )   NÃO (   )
20. OPÇÃO 02: FISCAL:     SIM (   )   NÃO (   )

21. OPÇÃO 03: COORDENADOR DE NÚCLEO E FISCAL     SIM (   )   NÃO (   )
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