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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
EDITAL Nº 01/2018  

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS PARA O ANO LETIVO DE 
2019 

 
3ª RETIFICAÇÃO – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem, Funec, Sueli Maria Baliza Dias, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, TORNA PÚBLICO a 3ª 
retificação do Processo Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2019, para os cursos de 
Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada 
(1º ANO), relacionados no ANEXO I do referido Edital. 
  

1) No item 2.1.2 
 

Onde se lê: 

2.1.2. Para fazer uso dos direitos previstos no item 2.1.1, o candidato com deficiência, além 
de observar os procedimentos descritos nos subitens 2.1 a 3.1.9 deste Edital, deverá 
proceder da seguinte forma: 
 

a. durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição inscrever-se como 
deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos 
candidatos com deficiências; 

b. selecionar o tipo de deficiência; 
c. comprovar sua condição de deficiência por meio de laudo médico - documento 

original ou cópia autenticada que ficará arquivado na FUNEC, conforme o item 2.1.3 
deste edital.  
O candidato deverá apresentar, no período de 10 de outubro a 29 de novembro de 
2018 (exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, original ou cópia 
autenticada em serviço notarial (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 
12 (doze) meses, a contar da data de abertura das inscrições deste Processo 

Seletivo, da seguinte forma: 

c.1. diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, 
no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro: Inconfidentes - 
Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e de 13 às 17h, dentro do prazo previsto 
neste item. 
 

Leia-se: 

2.1.2. Para fazer uso dos direitos previstos no item 2.1.1, o candidato com deficiência, além 
de observar os procedimentos descritos nos subitens 2.1 a 3.1.9 deste Edital, deverá 
proceder da seguinte forma: 
 

a. durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição inscrever-se como 
deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos 
candidatos com deficiências; 

b. selecionar o tipo de deficiência; 
c. comprovar sua condição de deficiência por meio de laudo médico - documento 

original ou cópia autenticada que ficará arquivado na FUNEC, conforme o item 2.1.3 
deste edital.  
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O candidato deverá apresentar, no período de 10 de outubro a 03 de dezembro de 
2018 (exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, original ou cópia 
autenticada em serviço notarial (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 
12 (doze) meses, a contar da data de abertura das inscrições deste Processo 

Seletivo, da seguinte forma: 

c.1. diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, 
no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro: Inconfidentes - 
Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e de 13 às 17h, dentro do prazo previsto 
neste item. 

 

2) No item 4.4 
Onde se lê: 

4.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 10 de 

outubro de 2018 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) (horário 
de Brasília) do dia 27 de novembro de 2018, obedecidas as normas constantes neste 
Edital. 
 

Leia-se: 

4.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 10 de 

outubro de 2018 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) (horário 
de Brasília) do dia 03 de dezembro de 2018, obedecidas as normas constantes neste 
Edital. 

 

3) No item 4.14 

 
Onde se lê: 

4.14. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para impressão durante 
o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até o último dia de pagamento, 
ou seja, 28 de novembro de 2018 - ficando indisponível a partir desta data. 

 
Leia-se: 

4.14. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para impressão durante 
o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até o último dia de pagamento, 
ou seja, 04 de dezembro de 2018 - ficando indisponível a partir desta data. 

 
 

4) No item 5.5 
Onde se lê: 

5.5. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas 
deverá protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na Administração da 
FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes - 
Contagem/MG, no horário das 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, solicitação especificando 
as condições necessárias para a realização da prova, conforme o Anexo V, no período de 
10 de outubro de 2018 ao dia 29 de novembro de 2018 (exceto sábado, domingo, feriado 
e recesso). 
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Leia-se: 

5.5. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas 
deverá protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na Administração da 
FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes - 
Contagem/MG, no horário das 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, solicitação especificando 
as condições necessárias para a realização da prova, conforme o Anexo V, no período de 
10 de outubro de 2018 ao dia 03 de dezembro de 2018 (exceto sábado, domingo, feriado 
e recesso). 

 
 

5) No item 8.31 
Onde se lê: 

8.31. A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 8.30 deste edital deverá ser 
enviada a partir do dia 10 de outubro de 2018 até o dia 29 de novembro de 2018 às 17 
horas.  Após esse período, a solicitação será indeferida. 

 
Leia-se: 

8.31. A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 8.30 deste edital deverá ser 
enviada a partir do dia 10 de outubro de 2018 até o dia 03 de dezembro de 2018 às 17 
horas.  Após esse período, a solicitação será indeferida. 

 
 

6) O ANEXO II - DO CRONOGRAMA, passa vigorar com a seguinte redação: 
 
 

Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC 
Edital nº 01/2018  

Processo Seletivo de estudantes candidatos/as para o ano letivo de 2019 
 

ANEXO II - DO CRONOGRAMA RETIFICADO 
 

ETAPAS DATAS/PERÍODOS 

Publicação do Edital 18 de setembro de 2018 

Solicitação de pedido de isenção 10 a 17 de outubro de 2018 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 26 de outubro de 2018 

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de isenção 29 e 30 de outubro de 2018 

Resultado dos pedidos de isenção (após análise de 
recursos) 

05 de novembro de 2018 

INSCRIÇÃO (VIA INTERNET) 10 de outubro a 03 de dezembro de 2018 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 04 de dezembro de 2018 

Solicitação de condições especiais para realização das 
provas e entrega do laudo médico para concorrer como 
candidato deficiente 

10 de outubro de 2018 a 03 de dezembro 

de 2018 

Entrega de declaração para bonificação dos estudantes de 
escola do Município de Contagem 

No momento da matrícula 
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ETAPAS DATAS/PERÍODOS 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) A partir de 07 de dezembro de 2018  

REALIZAÇÃO DAS PROVAS 16 de dezembro de 2018 

Divulgação do gabarito 17 de dezembro de 2018 

Recurso contra o gabarito e questões da prova 18 de dezembro de 2018 

Divulgação da classificação final 04 de janeiro de 2019 

Recurso contra a classificação final 07 de janeiro de 2019 

Resultado final (após recurso) 11 de janeiro de 2019 

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 28, 29 e 30 de janeiro de 2019 

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja): Ensino 
Médio Regular (1º ANO); Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio na Forma Integrada (1º ANO) 

06 de fevereiro de 2019 

2ª Chamada: Ensino Médio Regular (1º Ano); Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada (1º 
Ano) 

08 de fevereiro de 2019 

 
7) Mantém  inalteradas todas as demais datas e itens do edital. 

 
Contagem, 29 de novembro de 2018. 

 
 

Sueli Maria Baliza Dias 
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem (Funec). 


