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APRESENTAÇÃO

 A Cartilha Perguntas e Respostas: ingresso 2016 foi escrita numa 
linguagem direta com o objetivo de sanar as principais dúvidas dos pais e dos 
estudantes classificados no Processo Seletivo dos Estudantes que realizarão 
a matrícula entre os dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2016.

 Como nos anos anteriores a Chamada Geral para a escolha das vagas 
pelo candidato ocorrerá de forma centralizada, no auditório do CENTEC, 
unidade da FUNEC.

 A novidade trazida neste ano pela Funec é a Chamada Única para o 
ingresso dos estudantes em 2016. Assim, no momento da escolha da Unidade 
Escolar, o educando pode optar pelo Ensino Médio Regular ou o  Técnico 
Integrado, de acordo com sua classificação e a disponibilidade de vagas.

 Todas as informações contidas neste material estão de acordo com o 
Edital nº01/2015, bem como as  demais publicações referentes ao ingresso 
dos alunos no ano de 2016.

 A Funec deseja boas vindas aos novos alunos e um ano de muitos 
estudos.

Hugo Otavio Costa Vilaça
Presidente da FUNEC
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Após a publicação final com o Resultado da Classificação dos 
candidatos qual a próxima etapa?

Quem pode comparecer no dia da escolha da Unidade Escolar?

Onde será realizada a escolha da Unidade Escolar?

1

3

2

O Candidato deve acessar o Resultado Final após os recursos e conferir a sua clas-
sificação final e verificar o local, a hora e a data para realizar a escolha da Unidade 
Escolar de acordo com a ordem de classificação.

Poderá comparecer o estudante ou seu representante. O aconselhável é que o can-
didato classificado esteja acompanhado do pai, mãe ou algum responsável para 
acompanhar a Chamada e ajudá-lo na escolha da Unidade Escolar da FUNEC.

A escolha da Unidade Escolar, seja do Ensino Médio ou Ensino Médio Técnico Inte-
grado será realizada na FUNEC CENTEC, no seguinte endereço, de acordo com a 
classificação e opção de inscrição do estudante, no seguinte endereço:

- Rua Bernardo Monteiro nº 20, Centro, Contagem/MG, auditório Cleusa L. Barra – 
Unidade CENTEC
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Todos candidatos classificados no Processo Seletivo tem vaga 
garantida na FUNEC?

Quem pode comparecer no dia da escolha da Unidade Escolar?

Quando devo comparecer? (3ª Retificação)

4

6

5

Não. Somente terão a vaga garantida, aqueles candidatos classificados dentro das 
vagas disponibilizadas no Edital. No entanto, devem ficar atentos e acompanhar a 
partir do dia 27/01/2016, as publicações no site, pois poderão surgir vagas em fun-
ção de desistências de candidatos.

Os candidatos deficientes que tiveram os seus nomes publicados na lista de 
classificados como deficientes devem comparecer conforme o QUADRO abaixo:

O dia e horário de comparecimento depende da classificação e da opção de inscrição. 
O candidato deve verificar primeiro em qual das situações ele se enquadra abaixo:

1. Candidato que se inscreveu como deficiente e entregou o laudo médico;
2. Candidato inscrito como negro, pardo ou indígena;
3. Candidato inscrito para as vagas da ampla concorrência.

Classificação do candidato Data LocalHorário

Todos classificados 
(pessoas com deficiência)

CENTEC 
Rua Bernardo Montei-

ro, nº. 20, Centro 
Contagem/MG

20/01/2016 9 horas
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Quem pode ocupar as vagas reservadas para candidatos com 
deficiência?

Quando deve comparecer o candidato inscrito como negro, pardo 
ou indígena?

7

8

Os candidatos que se inscreveram como candidatos com deficiência e entregaram 
o laudo médico comprovando esta condição. Todos aqueles que se enquadraram 
nesta condição tiveram seus nomes publicados em listagem separada, indicando a 
classificação dos candidatos deficientes.

O Edital nº01/2015 do Processo Seletivo de Estudantes estabeleceu a reserva 
de 20% das vagas para os candidatos que se autodeclararam negro, pardo ou 
indígena. Assim, aqueles que ao se inscreverem optaram por concorrer as essas 
vagas reservadas, deverão comparecer conforme o QUADRO abaixo, para o 
preenchimento das 193 vagas reservadas (3ªRetificação). Deverão comparecer 
apenas os 193 primeiros classificados (após recursos), conforme listagem própria 
publicada no site da Prefeitura de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.
br/?se=concursos&situacao=aberto ).

Classificação do candidato Data LocalHorário

Classificados de 001 a 193  
(Negro, pardo ou indígena)

CENTEC 
Rua Bernardo Montei-

ro, nº. 20, Centro 
Contagem/MG

20/01/2016 10 horas
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Em relação ao candidato inscrito para as vagas de ampla 
concorrência?10

Os candidatos que compõem a listagem de ampla concorrência(lista geral) deverão 
comparecer entre os dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2016, nos horários distribuídos 
pela ordem de classificação, conforme quadro abaixo (3ªRetificação):

Classificação do candidato Data LocalHorário

De 001 a 200 (Ampla concorrência)

De 201 a 400 (Ampla concorrência)

De 401 a 600 (Ampla concorrência)

De 601 a 763  (Ampla concorrência)

CENTEC 
Rua Bernardo Montei-

ro, nº. 20, Centro 
Contagem/MG

20/01/2016

21/01/2016

21/01/2016

22/01/2016

14 horas

9 horas

14 horas

9 horas

O candidato inscrito como negro, pardo ou indígena que já tenha 
escolhido uma vaga nesta opção, poderá também participar da 
chamada da ampla concorrência?

9

Sim, poderá, pois o seu nome consta nas duas listagens. Neste caso, deverá 
comparecer conforme o cronograma (3ª Retificação) do item 10 desta cartilha. Caso 
o candidato escolha a vaga na ampla concorrência, a vaga escolhida anteriormente 
será disponibilizada para a 2ª chamada aos candidatos inscritos como negro, pardo 
ou indígena.
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Como será realizada a escolha pelo candidato da Unidade Es-
colar da FUNEC?

Após a escolha, qual o próximo passo?

Nos dias que ocorrerão a Chamada serão adotados os se-
guintes procedimentos:

11

13

12

Neste ano o processo seletivo adotou a chamada unificada, ou seja, os candidatos 
terão direito de preencher as vagas tanto para o Ensino Médio como para o Ensino 
Médio Técnico na Forma Integrada, de acordo com a sua classificação, e com o nú-
mero de vagas disponíveis.

O candidato receberá um encaminhamento, constando a opção da Unidade Escolar 
escolhida de acordo com o número de sua classificação, para ser entregue na secre-
taria da unidade escolar da FUNEC para concluir a matrícula.

1. Observância da ordem de classificação e a condição declarada no momento da 
inscrição, e comprovação, se for o caso;
2. Respeito ao horário do início da Chamada para cada grupo da convocação. As-
sim, não será atendido aluno que perdeu o dia ou o horário no momento do grupo 
marcado naquele horário;
3. Caso o candidato esteja ausente ou chegue após a sua chamada, poderá fazer 
a opção, caso haja vagas, no horário das 19 horas às 20 horas durante todo o período 
da 1ª (primeira) chamada para escolher a Unidade, até a data limite: 22/01/2016.



FUNEC - Departamento Geral de Concursos, Programas e Parceria
Av. João César de Oliveiras, 2415, Eldorado - Contagem/MG - Tel.: 31 3391-4578 / 3356-6371

Qual a documentação necessária a ser levada para realizar 
a matrícula na Unidade Escolar da FUNEC escolhida?

Quem pode efetuar a matrícula na Unidade Escolar?

14
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1) Documentos pessoais: Cópia e original da Certidão de Nascimento, Carteira de 
Identidade . 
2) Histórico escolar original e cópia ou declaração de conclusão do Ensino 
Fundamental original emitida pela escola onde o estudante concluiu o Ensino 
Fundamental (a declaração deverá estar dentro do prazo de validade, que é de 30 
dias, contados a partir da data de emissão).
3) Duas fotos 3x4.
4) Comprovante de endereço. (cópia)
5) No caso de candidato negro, pardo ou indígena entregar documento oficial 
(certidão de nascimento própria ou dos pais) – ou declaração atestando quanto à cor 
negra, parda ou indígena.

Poderá efetuar a matrícula somente o aluno maior de 18 anos, levando a documen-
tação necessária para efetivá-la. No caso de menor de 18 anos, somente o pai, a mãe 
ou o representante pode efetuar a matrícula.
No caso da impossibilidade de comparecimento do pai ou mãe, o responsável legal 
pela matrícula do candidato deverá estar munido de procuração do pai/mãe.

Quantas vagas serão ofertadas?16

A Funec ofertará 965 vagas para o ingresso no ano de 2016. Serão distribuídas 150 
vagas para o Ensino Médio Técnico Integrado, para os cursos de Análises Clínicas, 
Química, Farmácia e Informática; e para o Ensino Médio Regular, 815 vagas, distri-
buídas entre as 11 Unidades Escolares da FUNEC. Todas as 965 vagas serão pre-
enchidas respeitando a reserva legal de vagas para candidatos deficientes, negros, 
pardos ou indígenas.
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Após a Primeira Chamada como serão preenchidas as vagas 
remanescentes?

Quando ocorrerá a 2ª Chamada?

17
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Todas as vagas remanescentes do Processo Seletivo de Estudantes, Edital nº 01/2015, 
serão publicadas no dia 27/01/2016 no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.
br/concursos.

As 2ª Chamada ocorrerá no dia 29/01/2016 no mesmo endereço da 1ª Chamada, no 
auditório do Centec, conforme Cronograma a ser publicado no dia 27/01/2016, de 
acordo com a classificação dos candidatos e a disponibilidade de vagas.


