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PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS 

SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 01/2019 

 
A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Sueli Maria Baliza 

Dias, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

torna pública a 1ª retificação do edital, referente à bonificação. 

 

1) No item 2 da escolaridade mínima exigida e da bonificação: 

 

Onde se lê: 

2. DA ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA E DA BONIFICAÇÃO 

 
2.1. Para todos os candidatos será exigida a conclusão do Ensino Médio. 

2.2. O candidato que concluiu o Ensino Médio em qualquer escola (pública ou 

privada) do Município de Contagem terá 10 (dez) pontos de bonificação. 

2.3. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o candidato deverá 

protocolar na Administração da Funec, no período de 2 de setembro a 20 de 

setembro de 2019 (exceto sábado, domingo, feriado e recesso), no horário de 

8h às 12h e 13h às 17h, cópia autenticada do histórico ou declaração original 

emitida a partir da publicação deste edital (27/08/2019), pela escola onde o/a 

mesmo/a concluiu o Ensino Médio, no seguinte endereço: 

 

Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/ MG 

 

Leia-se: 

2. DA ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA  

 
2.1. Para todos os candidatos será exigida a conclusão do Ensino Médio. 

 

Ficam excluídos os subitens 2.2 e 2.3. 
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2) No item 9, da classificação: 

 

Onde se lê: 

9. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

9.1. A classificação final do candidato no processo seletivo será decorrente dos 

pontos por ele obtido na prova. 

9.2. No caso dos candidatos que comprovaram ter direito à bonificação de 10 

pontos (conclusão do Ensino Médio em qualquer escola do município de 

Contagem, pública ou particular) de acordo com os itens 2.2 e 2.3 terão esses 

pontos acrescidos aos obtidos nas provas, para efeito da classificação final. 

9.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, 

para efeito de classificação: 

a) Pertinência temática e gênero; 

b) Recursos da língua padrão; 

c) Originalidade e criatividade, 

d) Maior idade considerando-se o dia, mês e ano do nascimento. 

9.4. Apurada a classificação, esta será publicada em lista por curso, como 

classificação preliminar do Processo Seletivo no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos, e na Unidade Centec onde serão 

ofertados os cursos, dia 10 de outubro de 2019. 

9.5. Vencido o prazo para interposição de recursos da classificação, esta será 

publicada em lista única, como resultado final do processo seletivo no 

endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e na unidade onde 

serão ofertados os cursos, no dia 14 de outubro de 2019. 

 

Leia-se: 

9. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

9.1. A classificação final do candidato no processo seletivo será decorrente dos 

pontos por ele obtido na prova. 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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9.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, 

para efeito de classificação: 

a) Pertinência temática e gênero;. 

b) Recursos da língua padrão; 

c) Originalidade e criatividade, 

d) Maior idade considerando-se o dia, mês e ano do nascimento. 

9.3. Apurada a classificação, esta será publicada em lista por curso, como 

classificação preliminar do Processo Seletivo no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos, e na Unidade Centec onde serão 

ofertados os cursos, dia 10 de outubro de 2019. 

9.4. Vencido o prazo para interposição de recursos da classificação, esta será 

publicada em lista única, como resultado final do processo seletivo no 

endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e na unidade onde 

serão ofertados os cursos, no dia 14 de outubro de 2019. 

 

Fica excluído o item 9.2, sendo refeita a numeração dos subitens. 

 

3) No anexo I, cronograma básico: 

 

Onde se lê: 

 

Anexo I – Cronograma Básico 

 

 
Etapas 

 
Datas 

Publicação do edital 27 de agosto de 2019 

Solicitação de pedido de isenção 28 e 29 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 4 de setembro de 2019 

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de 

isenção 

5 e 6 de setembro de 2019 

Resultado dos pedidos de isenção – Após análise de 

recursos 

11 de setembro de 2019 

INSCRIÇÃO (VIA INTERNET) 2 a 20 de setembro de 2019 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Entrega de declaração para bonificação dos estudantes 

de escolas do Município de Contagem (pública ou 

privada) 

2 a 20 de setembro de 2019 

Solicitação de condições especiais para realização da 

prova e entrega do Laudo Médico para concorrer como 

candidato deficiente 

2 a 20 de setembro de 2019 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI)  30 de setembro de 2019 

DATA DA PROVA (REDAÇÃO) 6 de outubro de 2019 

Resultado da avaliação das redações - classificação 10 de outubro de 2019 

Recurso contra a classificação preliminar 11 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado do recurso  14 de outubro de 2019 

Publicação da classificação final após recurso 14 de outubro de 2019 

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 21 de outubro de 2019 

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja) 22 de outubro de 2019 

MATRICULA (2ª CHAMADA) 22 de  outubro de 2019 

Início das aulas  04 de novembro de 2019 

 

Leia-se: 

 

Anexo I – Cronograma Básico 

 

 
Etapas 

 
Datas 

Publicação do edital 27 de agosto de 2019 

Solicitação de pedido de isenção 28 e 29 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 4 de setembro de 2019 

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de 

isenção 

5 e 6 de setembro de 2019 

Resultado dos pedidos de isenção – Após análise de 

recursos 

11 de setembro de 2019 

INSCRIÇÃO (VIA INTERNET) 2 a 20 de setembro de 2019 
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Solicitação de condições especiais para realização da 

prova e entrega do Laudo Médico para concorrer como 

candidato deficiente 

2 a 20 de setembro de 2019 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI)  30 de setembro de 2019 

DATA DA PROVA (REDAÇÃO) 6 de outubro de 2019 

Resultado da avaliação das redações - classificação 10 de outubro de 2019 

Recurso contra a classificação preliminar 11 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado do recurso  14 de outubro de 2019 

Publicação da classificação final após recurso 14 de outubro de 2019 

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 21 de outubro de 2019 

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja) 22 de outubro de 2019 

MATRICULA (2ª CHAMADA) 22 de  outubro de 2019 

Início das aulas  04 de novembro de 2019 

 

 
Contagem, 12 de setembro de 2019. 

 

 

Sueli Maria Baliza Dias  

Presidente da Funec 

 

 

 
 


