
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC  
 

1 
 

ADITIVO / RETIFICAÇÃO – EDITAL 001/2013  

INSTRUÇÕES SOBRE MATRÍCULAS 

ESTUDANTES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

01) INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULAS: 
 

Para todos os candidatos classificados, no ato da matrícula, será exigida a conclusão do Ensino 

Fundamental.  

 

1.1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA 

FORMA INTEGRADA 

* Vagas Disponíveis conforme classificação: 

- Técnico em Análises Clínicas – 35 vagas (Unidade Centec – 

Rua Bernardo Monteiro, 20) 

- Técnico em Química – 35 vagas ( Unidade Centec – Rua 

Bernardo Monteiro, 20 ) 

- Técnico em Farmácia – 35 Vagas (Unidade Centec – Rua 

Bernardo Monteiro, 20) 

- Técnico em Informática – 70 vagas  (Unidade Riacho – Rua 

Rio Tietê, 211) 

 
1.1.1. Conforme Edital Retificado do dia 04 de janeiro de 2013 (item 9.1 e subitens), os 

estudantes classificados nas vagas disponíveis nos cursos técnicos (item 1.1.1 do edital* )  
deverão procurar as Unidades onde são ofertados os cursos para efetuar a matrícula, 

que será feita seguindo a ordem de classificação, nos dias 20 a 22 de fevereiro 

de 2013, das 14 as 18 horas, com os seguintes documentos: 

 

a) Documentos pessoais: Cópia e Original da Certidão de Nascimento, Carteira de 

Identidade; 

b) Histórico escolar original e cópia ou declaração original emitida pela escola onde o 

estudante concluiu o Ensino fundamental  (a declaração deverá estar dentro de prazo de 

validade, que são de 30 dias, contados a partir da data de emissão) 

c) Duas fotos 3 x 4 

d) Comprovante de endereço (cópia) 

e) A matrícula só poderá ser feita pelo pai, mãe ou responsável, se o aprovado for 

menor. 
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1.1.2. Após vencido o prazo de matrícula acima, caso haja vagas remanescentes, estas serão 

ofertadas aos candidatos que ficaram classificados abaixo do limite das vagas . 

 

1.1.3. Nesse caso citado no item 1.1.2 deverão procurar a Unidade onde é ofertado o curso 

técnico que o candidato realizou a prova (Centec: cursos  em Técnico em Análises Clínicas, 

Técnico em Farmácia, Técnico em Química / Riacho:  Técnico em Informática), no dia 26 

de fevereiro, das 10 as 18 horas, para verificar se há vaga remanescente 

para o curso, se houver, sendo possível de acordo com a sua classificação, realizar a 

matrícula. 

 

 

1.1.4. Esgotadas as chamadas dos classificados para o Ensino Médio Regular (último dia: 22 de 

fevereiro), caso haja vagas remanescentes, os candidatos da Educação Profissional 

Técnica de nível Médio na forma Integrada que não matricularam no respectivo curso, 

poderão matricular-se no Curso Médio Regular.  

 

1.1.4.1. Uma nova listagem de classificação dos candidatos que fizeram a prova para o Ensino 

Médio Técnico e não foram classificados dentro das vagas ofertadas, será publicada em 

27 de fevereiro.  

 

1.1.4.2. A data para matrícula será nos dias 28 de fevereiro e 01 de março, das 10 horas as 

17 horas, na Unidade CENTEC, auditório, Rua Bernardo Monteiro, nr. 20 – Centro – 

Contagem, conforme cronograma abaixo:  

 

1.1.4.3. O cronograma para matrícula de acordo com a classificação da listagem do dia 27 de 

fevereiro será a seguinte:  

 

Classificação do 
candidato 

Data Horário Local 

001 a 200 28/02/2013 09 horas Centec 
Rua Bernardo 
Monteiro, 20 – 
Centro - Contagem 

201 a  400 28/02/2013 14 horas 

401 a 800 01/03/2013 09 horas 

800 ao final da 
listagem 

01/03/2013 14 horas 

 

 

1.1.4.3.1. Terá direito a escolha das vagas remanescentes para o Ensino Médio Regular, os 

candidatos que ficaram excedentes nos cursos técnicos de acordo com a listagem 

publicada no dia 27 de fevereiro conforme os critérios abaixo: 

a) Maior pontuação geral; 

b) Maior pontuação na disciplina de Língua Portuguesa; 

c) Maior Idade, considerando-se o dia, mês e ano do nascimento. 
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1.2. ENSINO MÉDIO REGULAR 

1.2.1. Conforme Edital Retificado do dia 04 de janeiro de 2013 (item 9.2 e subitens), os 

estudantes deverão comparecer na data estipulada abaixo, na Unidade Centec – rua Bernardo 

Monteiro no. 20, Centro, Auditório Cleusa L. Barra, para fazer a opção da Unidade da Funec em 

que deseja estudar, de acordo com a classificação indicada a seguir: 

Classificação do 
candidato 

Data Horário Local 

De 001 a 0300 20/02/2013 9 horas Unidade Centec 
Rua Bernardo 

Monteiro, nr. 20 – 
Centro - Contagem 

De 0301 a 0600 20/02/2013 14 horas 

De 0601 a 0900 21/02/2013 9 horas 

De 0901 a 1200 21/02/2013 14 horas 

De 1201 a 1500 22/02/2013 9 horas 

De 1501 a 1900 22/02/2013 14 horas 

A listagem das vagas oferecidas e as respectivas Unidades estarão 
fixadas no local. 

 

 1.2.2. O candidato que não comparecer no dia e horário estabelecidos no quadro acima, poderá 
fazer a opção das vagas remanescentes no horário das 10 horas as 17 horas durante todo o 
período da 1ª. chamada (conforme quadro acima) para escolher a Unidade até a data limite: 
22/02/2013. 

 
 1.2.3. Logo após a opção, o candidato deverá comparecer à Unidade de Ensino da Funec 

escolhida, no prazo de 48 horas (período indicado no comprovante para concluir sua matrícula), 
munido dos seguintes documentos: 

 
 a) Documentos pessoais: Cópia e Original da Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade; 

b) Histórico escolar original e cópia ou declaração original emitida pela escola onde o estudante 
concluiu o Ensino fundamental  (a declaração deverá estar dentro de prazo de validade, que são 
de 30 dias, contados a partir da data de emissão) 
c) Duas fotos 3 x 4 
d) Comprovante de endereço (cópia) 
e) A matrícula só poderá ser feita pelo pai, mãe ou responsável, se o aprovado for menor. 

 

 1.2.3.1. As matrículas nas Unidades que funcionam no 1º (primeiro) turno serão das 8 horas as 
13 horas; nas Unidades que tenham o 2º (segundo) e 3º (terceiro) turnos, das 16 horas as 20 
horas. 

 

 

 

Comissão Interna de Concursos e Processos Seletivos 

Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 

Contagem, 18 de fevereiro de 2013. 


