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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

 

1ª RETIFICAÇÃO -  
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, nos 
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,  
RESOLVE: 
 
O preâmbulo do presente edital passa a ter a seguinte redação: 
 

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, nos 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 e internos 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 

 
Onde se Lê: 
 

Nos itens 1.2., ANEXO IV, 4.3.2., 4.3.3., 4.5.1., 5.3., 5.3.1., 6.1., 7.1.5., 7.2.1., na 
sua alínea “a)” e 9.1., alínea “a)” que fazem remissão ao(s) servidor(es) da FUNEC. 

 
Leia-se :  
 

Nos itens 1.2., ANEXO IV, 4.3.2., 4.3.3., 4.5.1., 5.3., 5.3.1., 6.1., 7.1.5., 7.2.1. na 
sua alínea “a)” e 9.1., alínea “a)” servidor(es) da FUNEC, servidor(es) da rede 
municipal de ensino de Contagem e contratados temporários pela FUNEC. 
 

No item 9. DO PROCEDIMENTO DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO, ficam 
acrescidos os seguintes subitens: 

 
9.2.5. Nas escolas onde serão cedidos os espaços para a aplicação das provas de 
Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados, objetos de contratação 
deste edital, serão utilizados os servidores da própria escola para a função de 
porteiro e auxiliar de serviços gerais. 
 
9.2.6. A convocação que trata o item 9.2.2. terá como procedimento o 
estabelecimento do rodízio para convocação dos colaboradores das atividades de 
apoio logístico, ocorrendo a chamada em ordem de classificação, até o final de cada 
listagem, conforme previsto no item 9.1. 
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9.2.7. Do número de vagas que surgirem para contratação de colaboradores para 
atuarem em algum Concurso Público ou Processo Seletivo Simplificado sempre 
será convocado metade de colaboradores que figuram na lista de servidores da 
FUNEC, da Rede Municipal de Ensino e dos contratados temporariamente da 
FUNEC, e a outra metade da lista geral de inscritos. 

 

 

Contagem, 24 de fevereiro de 2014. 
 
 

Karla Roque Miranda Pires  
Presidente da FUNEC 

 
 


