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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS AO PRÉ-ENEM DA FUNEC - 

EDITAL Nº 01/2016 

 

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, ANA CAROLINA PINTO 

CARAM GUIMARÃES, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em 

vigor, torna público e estabelece as normas específicas para abertura das inscrições e a 

realização de Processo Seletivo de Estudantes candidatos(as) ao Pré-Enem da Funec - Edital 

nº 01/2016, para o ingresso no curso Pré-Enem da FUNEC abrangendo as quatro grandes 

áreas e a Redação: 1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 2) Matemática e suas 

Tecnologias; 3) Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 4) Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. 

  

1. DAS VAGAS, LOCAL E TURNO. 

 

1.1. Serão oferecidas, para o ano de 2016, 50 vagas para a TURMA A e 50 vagas para a 

TURMA B, totalizando 100 vagas para o curso Pré-Enem da FUNEC, abrangendo as quatro 

grandes áreas e a Redação: 1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 2) Matemática e suas 

Tecnologias; 3) Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 4) Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. 

1.2. As vagas são destinadas aos estudantes, matriculados e frequentes, do 3º Ano do Ensino 

Médio da FUNEC, conforme os QUADROS I e II abaixo:  

 

QUADRO I - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

 

Unidade 
Escolar da 

FUNEC 

Vagas por 
Unidade 
Escolar – 
critério de 

classificação 
por notas 

Ampla 
Concorrência 
– critério de 
classificação 
por sorteio 

Pessoa com 
Deficiência 

10% – critério 
de 

classificação 
por sorteio 

Negro, pardo 
ou indígena 

20% – critério 
de 

classificação 
por sorteio 

Total 
de 

vagas 

Alvorada 
(E. M. Eli Horta) 

4 

TURMA A 
(tarde) 

09 
 

TURMA B 
(noite) 

09 

TURMA A 
(tarde) 

05 
 

TURMA B 
(noite) 

05 

TURMA A 
(tarde) 

10 
 

TURMA B 
(noite) 

10 

100 

Amazonas 
(E. M. Machado 

de Assis) 
4 

Centec 4 

Cruzeiro do 
Sul 

(E. M. Gastão da 
Cunha) 

4 

Inconfidentes 
(E. M. Heitor 
Villa Lobos) 

4 

Industrial 
(E. M. Maria do 

4 
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Unidade 
Escolar da 

FUNEC 

Vagas por 
Unidade 
Escolar – 
critério de 

classificação 
por notas 

Ampla 
Concorrência 
– critério de 
classificação 
por sorteio 

Pessoa com 
Deficiência 

10% – critério 
de 

classificação 
por sorteio 

Negro, pardo 
ou indígena 

20% – critério 
de 

classificação 
por sorteio 

Total 
de 

vagas 

Amparo) 

Nova 
Contagem 
(E. M. Ana 
Guedes) 

4 

Novo Eldorado 
(E. Municipal 
Sócrates M. 
Bitencourt) 

4 

Oitis 
(E. M. Albertina 

Alves do 
Nascimento) 

4 

Pampulha 
(E. M. Vereador 

Benedito 
Batista ) 

4 

Petrolândia 
(E.M. Isabel 

Nascimento de 
Matos) 

4 

Ressaca 
(E. M. Rita 

Carmelinda) 
4 

Riacho 4 

TOTAL 52 18 10 20 100 

TOTAL DE VAGAS POR CADA 
TURMA 

TURMA A (TARDE) 50 

TURMA B (NOITE) 50 

 

QUADRO II – TURMAS, LOCAL,CARGA HORÁRIA, REQUISITO 

 

LOCAL DO 

CURSO 
ENDEREÇO 

DIAS E HORÁRIOS 

DO CURSO 

DURAÇÃO 

DO CURSO 
REQUISITO 

FUNEC 
Sede 

Administra
tiva 

 

Avenida João 

César de 

Oliveira, nº 

2.415, 

Eldorado, 

Contagem/MG 

 

TURMA A 

 

TURMA B 378 

horas/aula, 

17 semanas 

(Julho à 

Novembro 

de 2016) 

Estudantes, 

matriculados e 

frequentes, do 3º Ano 

do Ensino Médio da 

FUNEC 

Dias: de 

2ª a 6ª 

feira. 

Horário: 

de 13:00 

às 16h30 

Dias: de 

2ª a 6ª 

feira. 

Horário: 

das 18:45 

às 22h15 
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1.3. As vagas destinadas às unidades escolares não preenchidas serão revertidas aos demais 

candidatos classificados para ampla concorrência e serão distribuídas pelo critério de sorteio, 

de acordo com o QUADRO I e II.  

 

1.4. As aulas preparatórias serão para as quatro grandes áreas e a Redação: 1) Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias; 2) Matemática e suas Tecnologias; 3) Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias; 4) Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

 

1.5. O curso será gratuito. 

 

1.6. Disposições sobre as inscrições de educandos com deficiência 

 
1.6.1. Em conformidade ao disposto no art. 1º, da Portaria nº 75, de 10 de abril de 2013, fica 

assegurada aos educandos com deficiência, inscritos no Processo Seletivo de Estudantes 

candidatos(as) ao Pré-Enem da Funec - Edital nº 01/2016 a percentagem de 10% (dez por 

cento) do total de vagas ofertadas. 

 

1.6.2. Para fazerem uso dos direitos previstos no item 1.5.1, os estudantes deverão comprovar 
sua condição de deficiência por meio de laudo médico (cópia simples) que ficará arquivado na 
FUNEC. 

 
1.6.3. O candidato deverá anexar na ficha de inscrição, durante o período de 08 a 15 de 

junho de 2016 (exceto sábado, domingo, feriado e recesso), cópia simples do laudo médico. 

 
1.6.4. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da Ficha de 
Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como 
candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para 
reivindicar a prerrogativa legal. 

 
1.6.5. Caso o número de candidatos classificados às vagas destinadas a pessoa com 
deficiência seja maior que o ofertado no QUADRO I, a distribuição das mesmas será realizada 
pelo critério de sorteio. 

 
1.6.6. As vagas reservadas aos educandos com deficiência não preenchidas reverterão aos 

demais candidatos classificados por sorteio, de ampla concorrência. 

 
1.6.7. A chamada de candidatos deficientes, classificadas no processo seletivo, dar-se-á para 
preenchimento das vagas de que trata o QUADRO I, do item 1.1 do presente Edital, destinadas 
a estes, obedecendo rigorosamente à classificação da lista de pessoas com deficiência 
definida por sorteio. 

 

1.7. Disposições sobre as inscrições de educandos indígenas, negros ou pardos 

 

1.7.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas para negros, índios ou pardos, nos 
termos da Portaria nº 137, de 04 de setembro de 2015, e dos termos dispostos neste Edital. 
 
1.7.2. Poderão concorrer às vagas reservadas o(a) candidato(a) que, no ato da inscrição do 

Processo Seletivo de Estudantes candidatos(as) ao Pré-Enem da Funec - Edital nº 01/2016, se 
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autodeclarar preto, pardo ou indígena, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 
1.7.3. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matricula, 
em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento 
da sua inscrição, sem prejuízo das sanções penais e civis eventualmente cabíveis. 

 
1.7.4. O candidato autodeclarado negro, pardo ou indígena concorrerá concomitantemente às 
vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua 
classificação no processo seletivo. 

 
1.7.5. Em caso de desistência de candidato autodeclarado negro, pardo ou indígena, 
aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato posteriormente 
classificado na vaga reservada para o educando negro, pardo ou indígena. 
 
1.7.6. Na hipótese de não haver número suficiente de candidato negro, pardo ou indígena 
aprovado para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a 
ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 
ordem de classificação, estabelecido pelo critério de sorteio conforme QUADRO I. 

 
1.7.7. A chamada de candidatos negros, pardos ou indígenas, classificados no processo 
seletivo, dar-se-á para preenchimento das vagas de que trata o QUADRO I do item 1.1 do 
presente Edital destinadas a estes, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação da 
lista de negros, pardos ou indígenas.  

 
1.7.8. O candidato negro, pardo ou indígena, classificado para estas vagas, no ato da 

inscrição deverá entregar cópia simples de documento oficial (certidão de nascimento própria 

ou dos pais) – ou autodeclaração atestando quanto à cor negra, parda ou à condição indígena. 

 
1.7.9. Os candidatos às vagas reservadas aos negros, pardos e indígenas participarão deste 
processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às 
exigências estabelecidas neste Edital. 

 
1.7.10.  As vagas previstas neste Processo Seletivo de Estudantes, para o Pré-Enem de 2016, 

serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação definida por sorteio. 

 

2. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1. O presente Processo Seletivo será regido por este Edital, sendo de responsabilidade do 

Departamento Educacional da FUNEC. 

 

2.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste 

Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 
2.3. Além de assumir as condições previstas neste Edital, o candidato deverá: 

 

2.3.1. Preencher corretamente a Ficha de Inscrição, indicando: 

a) a Unidade Escolar da FUNEC que está matriculado; 

b) a opção do turno (tarde ou noite); 
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c) a opção por concorrer às vagas destinadas aos candidatos deficiente ou negros, pardos ou 

indígenas; 

 

2.3.2.  Anexar, junto à ficha de inscrição os seguintes documentos: 

a) Histórico Escolar, ou Boletim Escolar, ou Declaração em que constem estar matriculado e 

frequente no 3º ano em uma das unidades escolares da FUNEC, e todas as notas referentes 

ao 2º ano do Ensino Médio Regular ou integrado, documentos esses emitidos pela unidade 

escolar da FUNEC, devidamente datados, assinados e carimbados, para comprovação da 

média apurada.  

b) No caso de cor negra, parda ou a condição indígena, cópia simples de documento oficial 

(certidão de nascimento própria ou dos pais) – ou autodeclaração atestando quanto à cor 

negra, parda ou a condição indígena. 

c) No caso de deficiente, cópia simples do laudo médico. 

  

2.3.3. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição preenchida  

juntamente com um dos documentos mencionados no item 2.3.2 deste Edital, em uma das 

seguintes formas: 

 

a) na secretaria da sua unidade escolar, citada no item 2.6; ou 

 

b) no Departamento Educacional, na sede da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no 

endereço: Av. João César de Oliveira, 2415, Eldorado, Contagem/MG, 3º andar. 

 

2.4. A inscrição será gratuita. 

 

2.5. Período de Inscrição: do dia 08 a 15 de junho de 2016.  

 

2.6. As inscrições serão recebidas pelas unidades escolares da FUNEC ou no Departamento 

Educacional da FUNEC, durante o período previsto no item 2.5, conforme o quadro abaixo: 

 

QUADRO III 

 

Local / Unidade Endereço Horário 

FUNEC- 
Fundação de Ensino de 

Contagem (Sede 
Administrativa) 

Av. João César de Oliveira, nº 
2415, Bairro Eldorado, 

Contagem/MG 
Tel. 3356-6371 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h às 17h(exceto 

feriado ou recesso) 

Alvorada 
(E. M. Eli Horta) 

Rua Professora Neuza Rocha, 406 
- B.  Central Parque, 

Contagem/MG 

De 2ª a 6ª feira 
Das 17h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Amazonas 
(E. M. Machado de Assis) 

Rua Japurá, 449 - B. Amazonas, 
Contagem/MG 

De 2ª a 6ª feira 
Das 17h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Centec  
Rua Bernardo Monteiro, 20, 

Centro, Contagem/MG 
Tel. 3398-1900 / 8946 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h  às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 
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Local / Unidade Endereço Horário 

Cruzeiro do Sul 
(E. M. Gastão da Cunha) 

Rua Marechal Hermes da 
Fonseca, 214, Bairro JK, 

Contagem/MG 
 

De 2ª a 6ª feira 
Das 14h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Inconfidentes 
(E. M. Heitor Villa Lobos) 

Praça Marília de Dirceu, 20 – 
Inconfidentes, Contagem/MG 

Tel. 3361-3264 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h às 13h 
Das 17h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Industrial 
(E. M. Maria do Amparo) 

Rua Profª Adalgisa Cândida 
de Souza, 170, Industrial, 

Contagem/MG. 
Tel. 3382-1388 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h às 13h 

(exceto feriado ou recesso) 

Nova Contagem 
(E. M. Ana Guedes) 

Rua VC- 4, 777 – Nova 
Contagem, Contagem/MG. 

Tel. 3911-5163 

De 2ª a 6ª feira 
Das 17h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Novo Eldorado 
(E. Municipal Sócrates M. 

Bitencourt) 

 
Praça N. Sra. da Conceição, 

335 – Novo Eldorado, 
Contagem/MG 

Tel. 3391-4505 

De 2ª a 6ª feira 
Das 13h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Oitis 
(E. M. Albertina Alves do 

Nascimento) 

 
Rua Cinco A, 20 – Oitis, 

Contagem/MG. 
Tel.  3355-7892 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h às 13h 

(exceto feriado ou recesso) 

Pampulha 
(E. M. Vereador Benedito 

Batista ) 

Praça Belarmino de Souza, s/nº, 
Xangri-lá, Contagem/MG. 

Tel. 3397-8196 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h às 13h 

(exceto feriado ou recesso) 

Petrolândia 
(E.M. Isabel Nascimento de 

Matos) 

 
Rua Refinaria União, 194 – 
Petrolândia, Contagem/MG. 

Tel. 3397-9211 

De 2ª a 6ª feira 
Das 17h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Ressaca 
(E. M. Rita Carmelinda) 

 
Rua Rubi, 850 – São Joaquim, 

Contagem/MG. 
3357-4855 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h às 21h 

(exceto feriado ou recesso) 

Riacho 
 

 
Rua Tietê, 211 – Riacho, 

Contagem/MG 
Tel. 3392-0288/ 1288 

De 2ª a 6ª feira 
Das 8h às 16h 

(exceto feriado ou recesso) 

 

2.7. É de responsabilidade do diretor de cada unidade escolar da FUNEC encaminhar até o dia 

16/06/2016, ao Departamento Educacional, na sede da Fundação de Ensino de Contagem – 

FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, 2415, Eldorado, Contagem/MG, 3º andar, as 

inscrições recebidas nas respectivas unidades.  

 

2.8. A FUNEC não se responsabiliza por inscrição não efetuada no período indicado neste 

edital, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a efetivação da 

mesma. 
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2.9. A Ficha de Inscrição é pessoal e intransferível. 

 

2.10. A unidade escolar ou o Departamento Educacional na sede da Fundação de Ensino de 

Contagem – FUNEC emitirá comprovante de inscrição do candidato. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1. O Processo Seletivo constará apenas de uma etapa e será feito conforme o estabelecido 

no QUADRO I, do item 1.1 da seguinte forma: 

a) com base no desempenho escolar do candidato, referente ao 2º (segundo) ano do Ensino 

Médio, nos casos previstos no QUADRO I, do item 1.1, conforme as notas informadas pelo 

diretor da respectiva unidade escolar.  

b) Por meio de sorteio, nos casos previstos no QUADRO I, do item 1.1. 

 

3.2. A classificação final dos candidatos no processo seletivo, para preenchimento das vagas, 

será feita em ordem decrescente, considerando-se a média das notas obtidas no 2º ano do 

Ensino Médio de cada Unidade Escolar. 

 

3.3. Apurada a média das notas obtidas, na hipótese de empate, será adotada a seguinte 

ordem, para efeito de classificação: 

a) ao candidato com maior número de pontos em Língua Portuguesa; 

b) ao candidato com maior número de pontos em Matemática; 

c) ao candidato que tiver idade maior, considerando-se o dia, mês e ano do nascimento.  

 

3.4. O sorteio será realizado em seção pública entre os candidatos inscritos que não foram 

contemplados, dentro das vagas ofertadas pelo critério de notas, nos casos previstos no 

QUADRO I, do item 1.1, no dia 20 de junho de 2016, às 14 (quatorze) horas, na FUNEC 

sede administrativa, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, 

Contagem/MG. 

 

3.5. Apurada a classificação, esta será publicada como Classificação Final do Processo 

Seletivo, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, nas Unidades 

Escolares e  no Diário Oficial de Contagem – DOC-e, no dia 22 de junho de 2016. 

 

3.6. Vencido o prazo para interposição de recursos da Classificação Final, esta será 

publicada como Resultado Final do Processo Seletivo de Estudantes candidatos(as) ao 

Pré-Enem da Funec - Edital nº 01/2016, no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos, nas Unidades Escolares e no Diário Oficial de 

Contagem – DOC-e, no dia 27 de junho de 2016. 

 

 3.7. É obrigação do candidato conferir e acompanhar todas as publicações referentes ao 

Processo Seletivo.  

 

 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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4. DOS RECURSOS 

4.1. Será admitido recurso quanto: 

 

a) à média das notas e classificação final, desde que se refira a erro de cálculo das mesmas. 

 

4.2. Data para interposição de recurso: dia 23 de junho de 2016. 

 

4.3. Não serão aceitos recursos coletivos. 

 

4.4. O recurso mencionado no item 4.1 deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho 

ofício, contendo na face frontal os seguintes dados: FUNEC – Recurso Processo Seletivo – 

Pré-Enem - Nome do candidato e assinatura do candidato. 

 

4.5. Os recursos serão protocolizados na FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 

2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, de 8h às 17h, na data  estabelecida no item 4.2. 

 

4.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será considerado.  

 

4.7. O recurso deverá obedecer às seguintes determinações: 

a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado, a ser protocolado na FUNEC, em sua sede 

administrativa; 

b) conter a indicação da média atribuída ou classificação que está sendo contestada; 

c) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso; 

d) ser identificado na capa de cada recurso, conforme modelo a seguir: 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O INGRESSO NO CURSO PRÉ-ENEM 

DA FUNEC – Edital Nº 01/2016. 

Candidato: ____________________________________________ 

Nº do documento de identidade: ___________________________ 

Curso: _______________________________________________ 

Recurso:_____________________________________ 

Fundamentação e argumentação lógica: 

Data: ___/___/___ 

Assinatura: ____________________________________________ 

 

 

4.8. Na ocorrência do deferimento de eventuais recursos, poderá haver alteração da 

classificação inicial obtida, para uma classificação superior ou inferior. 

  

4.9. O prazo para interposição de recurso é comum a todos(as) os(as) candidatos(as). 

 

4.10. Serão indeferidos os recursos que forem encaminhados via SEDEX, fax, telegrama ou e-

mail. 
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4.11. Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 

 

4.12. O resultado dos recursos será disponibilizado no endereço eletrônico: 

www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial de Contagem – DOC-e.  

 

5. DA MATRÍCULA 

 

5.1. Os candidatos aprovados e classificados deverão procurar a Administração da FUNEC, no 

endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 9h às 

17h, no Departamento Educacional, no terceiro andar, no dia 29 de junho de 2016, para 

efetuarem a matrícula, que será feita seguindo a ordem de classificação, portando os seguintes 

documentos:  

a) documentos pessoais: cópia e original da Certidão de Nascimento ou da Carteira de 

Identidade.  

b) Uma foto 3x4. 

 

5.2. Segunda Chamada:  Após vencido o prazo de matrícula, caso haja vagas remanescentes, 

estas serão ofertadas aos candidatos que ficaram classificados fora do limite das vagas. 

 

5.3. Nesse caso citado no item 5.2, os candidatos deverão procurar a Administração da 

FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às 

9h, no dia 30 de junho de 2016, para verificar se há vaga remanescente para o curso. Caso 

haja vaga, realizar a matrícula, que será feita seguindo a ordem de classificação dos 

candidatos presentes até completar o número das vagas ofertadas. 

 

5.4. Caso não sejam preenchidas as vagas com alunos das Unidades da FUNEC, conforme 

Quadro, as vagas remanescentes serão ofertadas para os estudantes de outras redes de 

ensino do município de Contagem. 

 

5.5. Após o início do curso, o candidato que faltar a mais de 05 (cinco) encontros seguidos ou 

10 (dez) alternados, sem apresentar justificativas legais, será desligado do curso, e sua vaga 

será disponibilizada numa das formas previstas no Edital. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, Portaria nº 099, de 01 de junho de 2015. 

 

6.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem/MG, para dirimir as dúvidas porventura 

oriundas do presente Processo Seletivo, que não puderem ser resolvidas amigavelmente. 

 

 

 

 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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7. DO CRONOGRAMA  

 

ETAPAS DATAS 

Publicação do Edital 07 de junho de 2016 

Inscrições 08 a 15 de junho de 2016 

Realização do sorteio em seção pública 20 de junho de 2016 às 14 horas 

Divulgação do resultado (classificação) 22 de junho de 2016 

Recurso contra o resultado (classificação) 23 de junho de 2016 

Resultado final da classificação após recursos 27 de junho de 2016 

Matrícula  (1ª chamada) 29 de junho de 2016 das 9h às 17 horas 

Matrícula  (2ª chamada) 30 de junho de 2016 às 9 horas 

Início do curso 04 de julho de 2016 

 

Contagem, 07 de junho de 2016. 

 

Ana Carolina Pinto Caram Guimarães  

Presidente da Funec 
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS AO PRÉ-ENEM DA FUNEC - 

EDITAL Nº 01/2016 

 

ANEXO I – Ficha de Inscrição 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
PROTOCOLO N. ____________                                                                          DATA, ___,____,2016. 

 
 

Eu ___________________________________________________, portador da cédula de 
identidade ________________________, informo que sou responsável por 
________________________________________ (nome do(a) aluno(a) estudante da 
unidade) _____________________, o(a) AUTORIZO a participar das aulas do Pré-Enem da 
Funec, realizadas na sede administrativa da Funec (Av. João César de Oliveira, 2415 - 
Eldorado), das 13h às 16h30 ou das 18h45 às 22h15 (dependendo da turma escolhida), de 
segunda a sexta-feira. 
 
Marque a turma em que o aluno deseja estudar: 

 
__  TURMA A (TARDE)              TURMA B (NOITE) 
 

Marque à qual vaga o aluno concorre: 

 

      Ampla concorrência 

      Pessoa com deficiência  

      Pessoa negra, parda ou indígena 

 

NÃO ESQUEÇA DE ANEXAR O SEU HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETIM OU 
DECLARAÇÃO COM NOTAS. 

 
______________________________________________ 

Assinatura do responsável 
 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O INGRESSO NO CURSO PRÉ-ENEM DA 

FUNEC – Edital Nº 01/2016. 

 

PROTOCOLO N. ____________                                                              DATA, ___,____,2016. 

Nome do CANDIDATO(A)____________________________________________________________ 

UNIDADE ESCOLAR__________TURNO: ___TARDE __NOITE 

CONCORRE a vaga:       Ampla Concorrência         Pessoa com deficiência        Cotas 

Servidor responsável pelo recebimento:____________________________________________ 

 


