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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM/MG 

PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - PRONATEC 

EDITAL 01/2014 - 2º SEMESTRE DE 2014 
 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, através da Secretaria Municipal de 

Educação de Contagem/MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições ao 

Processo Seletivo para ingresso nos Cursos da Educação Profissional Técnica de nível 

médio na forma integrada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

articulado conjuntamente com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC, nos termos do artigo 37 da Lei nº 9.394/96, Decreto nº 

5.840/2006, Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, Resolução nº 2, de 30 de janeiro 

de 2012, Portaria nº 125 de 13 fevereiro de 2014, ofertados nas Unidades: FUNEC 

Petrolândia e FUNEC Ressaca, com ingresso no 2° semestre de 2014. 

 
1. DO PROCESSO SELETIVO 
 
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e realizado no município de Contagem/MG.  
1.2. O Processo Seletivo realizar-se-á sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação de Contagem/MG. 
1.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas e condições estabelecidas 
para se eximir de quaisquer responsabilidades inerentes ao que dispõe este Edital.  
1.4. O Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio, na forma 
integrada, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, articulado conjuntamente com 
o PRONATEC, será destinada ao preenchimento de vagas nas Unidades: FUNEC Petrolândia e 
FUNEC Ressaca, para o início das atividades letivas no 2º semestre de 2014.  
1.5. O Processo Seletivo destina-se a candidatos que na data da matrícula apresentem as 
seguintes condições:  
a) tenham concluído até última série do Ensino Fundamental (antigo 1º Grau), ou equivalente 
(supletivo completo);  
b) que estejam fora da idade regular de escolaridade e que já tenham completado 18 anos, 
conforme Art. 37, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB);  
c) não possuam o Ensino Médio completo (Antigo 2º grau), ou equivalente (supletivo).  
1.6. Caso o número de candidatos inscritos seja superior às vagas ofertadas, o Processo 
Seletivo será realizado por meio de sorteio. 
1.7. Caso haja necessidade de sorteio, o mesmo será realizado no dia 04 de novembro de 2014, 
em local e horário a ser divulgado no dia 03/11/2014, no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos . 
1.8. O candidato que tiver realizado estudos equivalentes ao ensino fundamental, no todo ou 
em parte, no exterior, se aprovado neste Processo Seletivo, no ato da matrícula deverá apresentar 
parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação.  
1.9. Os documentos em língua estrangeira deverão estar validados pela autoridade consular 
brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial. Os mesmos serão 
requeridos no ato da matrícula.  
1.10. O presente Edital possui os seguintes anexos: 
ANEXO I – Requerimento de Inscrição; 
ANEXO II – Cronograma Básico. 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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2. DAS VAGAS 
 
2.1. Serão ofertadas o total de 70 vagas distribuídas em duas unidades da FUNEC, da seguinte 
forma: 

QUADRO I 

Unidade da FUNEC 
 

Curso 
 

Código 
 

Turno - 
Noturno 

 

Total de 
Vagas 

 

FUNEC Petrolândia, 
 

Endereço: Rua Refinaria União, 
194 – Petrolândia, Contagem/MG 

Técnico de 
Nível Médio na 

modalidade 
PRONATEC-

EJA em 
Logística 

201 
18h30min 

às 
22h30min 

35 

FUNEC Ressaca, 
 

Endereço: Rua Rubi, 850 – São 
Joaquim, Contagem/MG 

Técnico de 
Nível Médio na 

modalidade 
PRONATEC-

EJA em 
Recursos 
Humanos 

202 
18h30min 

às 
22h30min 

35 

 
2.2. O candidato, no ato da pré-inscrição, deverá optar para qual Unidade e curso deseja 
concorrer, tendo direito a se inscrever apenas em um curso.  
2.3. Os candidatos serão classificados, de acordo com o número de vagas ofertadas no curso, e 
pelos critérios estipulados neste Edital.  
2.4. As ofertas de vagas por Unidade, curso e turno desse processo seletivo estão relacionadas 
no Quadro I. 
 
3. DA PRÉ-INSCRIÇÃO 
 
3.1. As pré-inscrições para o Processo Seletivo aos Cursos Técnico de Nível Médio na 

modalidade PRONATEC-EJA em LOGÍSTICA e Curso Técnico de Nível Médio na modalidade 

PRONATEC-EJA em RECURSOS HUMANOS serão realizadas no período de 27 a 31 de 

outubro de 2014, conforme o QUADRO II abaixo: 

QUADRO II 
 

LOCAL ENDEREÇO PERÍODO HORÁRIO 

Secretaria 
Municipal de 
Educação de 

Contagem/MG - 
SEDUC 

Rua Portugal, 20 – Bairro da 
Glória, Contagem/MG 

 

27/10 /2014 
a 

31/10/2014 
 

De 2ª a 6ª feira 
(exceto feriado ou 

recesso) 

de 8 horas às 17 
horas 

 
3.2. Preencher e protocolar, conforme o item 3.1, o requerimento de pré-inscrição (Anexo I) 
disponibilizado no endereço eletrônico da Prefeitura de Contagem, 
www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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3.3. A pré-inscrição será gratuita e presencial.  
3.4. O candidato que não puder comparecer ao local especificado para efetivar a pré- inscrição, 
nas datas definidas no presente edital, poderá nomear procurador para representá-lo, com 
procuração específica a este fim, desde que o mesmo se apresente munido de todos os 
documentos necessários do candidato para a efetivação da inscrição, dentro do prazo definido 
nesse Edital.  
3.5. O candidato é inteiramente responsável pelas informações prestadas no requerimento de 
pré-inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de preenchimento ou 
informações inidôneas desse documento. 
3.6. O candidato, ao efetivar a sua pré-inscrição, declara aceitar, na íntegra, as normas desse 
Edital.  
 
4. DO RESULTADO 
 
4.1. Será classificado o candidato pré-inscrito de acordo com a ordem do sorteio, em observância 
aos itens 1.6 e 1.7 deste edital e respeitando a disponibilidade de vagas.  
4.2. O resultado dos candidatos classificados de acordo com o sorteio para o preenchimento das 
vagas será divulgado a partir do dia 05 de novembro de 2014, na portaria da Secretaria Municipal 
de Educação de Contagem/MG - SEDUC, no Endereço; Rua Portugal, 20 – Bairro da Glória, 
Contagem/MG, bem como no endereço eletrônico da Prefeitura de Contagem 
www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Doc-e do Município de Contagem.  
 
 5. DA MATRÍCULA 
 
5.1. Os candidatos classificados deverão comparecer na Unidade da FUNEC onde será realizado 
o curso, conforme QUADRO III abaixo: 
 

QUADRO III 

Unidade da FUNEC 
 

Curso 
 

Dias da 
pré-

matrícula 
Horário 

FUNEC Petrolândia, 
 

Endereço: Rua Refinaria União, 194 – 
Petrolândia, Contagem/MG 

 

Técnico de 
Nível Médio na 

modalidade 
PRONATEC-

EJA em 
Logística 06 a 11 de 

novembro 
de 2014 

16h às 
21h30min 

FUNEC Ressaca, 
 

Endereço: Rua Rubi, 850 – São Joaquim, 
Contagem/MG 

 

Técnico de 
Nível Médio na 

modalidade 
PRONATEC-

EJA em 
Recursos 
Humanos 

 
5.1.1. A pré-matrícula é a situação de análise da documentação apresentada pelo candidato, 
realizada pela instituição, tendo em vista a comprovação do pleno atendimento dos critérios 
exigidos no item 1.5 (letras a, b, c ) para efetivação da matrícula.  
5.2. No ato da pré-matrícula, o candidato classificado deverá apresentar os seguintes 
documentos (originais e cópia):  
a) Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração original que comprove a 
conclusão total do Ensino Fundamental emitida com data a partir do dia 06 de novembro de 2014;  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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b) Documento de identidade (RG);  
c) CPF;  
d) Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone);  
e) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (no caso de mudança de nome, será 
imprescindível o respectivo documento);  
f) 01 (uma) foto 3x4cm, recentes;  
g) Título de Eleitor;  
h) Comprovante de quitação das obrigações eleitorais;  
i) Comprovante de quitação das obrigações militares (apenas para os candidatos do sexo 
masculino).  
5.3. Todos os documentos deverão estar perfeitamente legíveis e sem rasuras. 
5.4. Somente após a análise documental será confirmada a matrícula do candidato.  
5.5. O candidato que não efetuar a pré-matrícula no período previsto no subitem 5.1 ou não 
apresentar a documentação exigida perderá a vaga e será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo.  
 
6. DAS VAGAS REMANESCENTES 
 
6.1. Caso haja vagas remanescentes, elas serão disponibilizadas no site 
www.pronatec.mec.gov.br a partir do dia 12 de novembro de 2014, enquanto houver vagas 
disponíveis dentro do prazo regulado pelo SISTEC.  
6.2. Os candidatos interessados nas vagas remanescentes deverão realizar a pré-inscrição no 
endereço eletrônico www.pronatec.mec.gov.br, de acordo com o item 6.1. 
6.2.1. Após a efetivação da pré-inscrição o candidato deverá comparecer na unidade da FUNEC 
em que será ofertado o curso para o qual realizou sua pré-inscrição, dentro do prazo constante no 
documento emitido pelo site. 
6.2.2. A vaga será garantida somente após o comparecimento do candidato na unidade para a 
qual realizou a pré-inscrição, com a efetivação da sua matrícula, sendo observado a ordem de  
chegado até o preenchimento das vagas disponibilizadas.  
6.3. Para efetivar a sua pré-matrícula, em uma das Unidades da FUNEC, o candidato deverá levar 
toda a documentação constante no item 5.2.  
6.4. Somente após a análise documental será confirmada a matrícula do candidato.  
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
7.1. A pré- inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do Processo Seletivo contidas 
nesse Edital e demais comunicados a serem publicados. 
7.2. O candidato deverá acompanhar, rigorosamente, as publicações referentes a este Processo 
Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos 
7.3. O candidato que não puder comparecer ao local especificado para pré-matrícula, nas datas 
definidas no presente Edital, poderá nomear procurador para representá-lo, com procuração 
simples específica a este fim, desde que o mesmo se apresente munido de todos os documentos 
necessários do candidato para a efetivação da matrícula, dentro do prazo definido neste Edital.  
7.4. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão avaliados pela Comissão do Processo 
Seletivo.  
7.5. A Comissão do Processo Seletivo fará divulgar, sempre que necessárias normas 
complementares ou avisos importantes.  
 

Contagem, 21 de outubro 2014. 
José Ramoniele Raimundo dos Santos 

Secretário Municipal de Educação de Contagem/MG 
 

http://www.pronatec.mec.gov.br/
http://www.pronatec.mec.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM/MG 

PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - PRONATEC 

EDITAL 01/2014 - 2º SEMESTRE DE 2014 
 

ANEXO I – REQUERIMENTO DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PRONATEC - EJA 
 

 

Pré inscrição nº:................................ 

DADOS  BÁSICOS 

 Nome Completo:* 
 CPF:* 
 

 Sexo:* (F) (M) 
 Data de Nascimento:* _____/_____/_____ 

 
Cor da pele e/ou raça:* 

 Nome da Mãe:* 
 Nome do Pai: 
 Identidade: 
 

  

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
 Endereço: 
 

CEP: 
 Bairro: 

 
Município:* 

 
UF:* 

 CONTATO 
 Tel. de Contato:* 
 

Tel. Celular: 
 Tel. Comercial: 

 
E-mail: 

 PERFIL 
 Possui deficiência(s)?* ( ) Não ( ) Sim Qual? __________________________________________ 
 Faz uso de medicação contínua? ( ) Sim ( ) Não Qual? ________________________________ 
 Está Desempregado? ( ) Sim ( ) Não Recebe seguro? ( ) Sim ( ) Não 

Caso esteja desempregado informe sua última ocupação: _________________________________ 
 O aluno ou sua família recebe auxílio financeiro por meio de algum programa de transferência de renda? 

( ) Não ( ) Sim Qual?_______________________________________________________________ 

 OPÇÃO DE CURSOS 

       201-Técnico de Nível Médio na modalidade EJA em Logística             - Turno: Noite                                            

       202- Técnico de Nível Médio na modalidade EJA em Recursos Humanos     - Turno: Noite                                                                                        

 

Contagem, ___/___/2014      Assinatura do candidato:___________________________________  

Assinatura do servidor: _________________________________ 

......................................................................................................................................................... 
 
COMPROVANTE DE PRÉ- INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________Pré inscrição nº:................................ 
  

       201-Técnico de Nível Médio na modalidade EJA em Logística                          - Turno: Noite                                                                     

       202- Técnico de Nível Médio na modalidade EJA em Recursos Humanos     - Turno: Noite                                                                                        

 

Contagem, ___/___/2014     -    Assinatura do servidor:________________________________________  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM/MG 
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA 

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - PRONATEC 
EDITAL 01/2014 - 2º SEMESTRE DE 2014 

 

 
ANEXO II – CRONOGRAMA BÁSICO 

 

ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

 

Publicação do Edital 
21/10/2014 

Pré-Inscrição – 1ª Chamada  
27/10/2014 a 31/10/2014  

(de 8 horas às 17 horas) 

Publicação dos inscritos, local, data e horário do 

sorteio (conforme item 1.6)  
03/11 /2014 

Realização do sorteio (conforme item 1.6) 04/11/2014 

Publicação do resultado do sorteio (Classificação) 05/11/2014 

Matrícula – 1ª Chamada 
06 a 11/11/2014 

Pré-Matrícula online (conforme item 6.1) 
A partir do dia12/11/2014 

Início das aulas 
17/11/2014 

 


