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11. DA SEGUNDA CHAMADA 

 
11.1. Todas as vagas remanescentes (caso houver) do Processo Seletivo de 

Estudantes para os Cursos Técnicos Subsequentes (pós-médio) - Edital 01/2019 

– 2° Semestre serão publicadas no dia 22/10/2019 no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos. 

11.2. Havendo vagas remanescentes, os candidatos classificados no processo 

seletivo que não foram contemplados na primeira chamada deverão comparecer, 

na data estipulada, de acordo com o Quadro VII abaixo, na Unidade Centec 

para concorrer às vagas. 

 

 

 

 

Quadro VII 

 

Classificação do candidato 
Data segunda 

chamada 
Horário Local 

Todos os candidatos 

classificados não contemplados 

na 1ª chamada - Educação 

Profissional Técnica em 

Análises Clínicas, Farmácia e 

Química na forma subsequente 

(Pós-Médio) 

22/10/2019 
 

8h às 20h 
 

 

Funec Centec 

Endereço: Rua 

Bernardo Monteiro, 

nº. 20, Centro – 

Contagem/MG 

 

11.3. O critério para preenchimento destas vagas será de acordo com a 

classificação no processo seletivo dos candidatos presentes. 

11.4. Para efetivar sua matrícula na Unidade da Funec Centec, o candidato 

deverá levar toda a documentação constante no item 10.3 do edital. 
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DOCUMENTOS 

No ato da matrícula, o candidato classificado deverá apresentar os seguintes 

documentos (originais e cópia): 

a) Histórico Escolar; ou Declaração original com validade de 30 (trinta) dias, 

comprovando que o candidato concluiu o ensino médio; 

b) Documento de identidade (RG); 

c) CPF; 

d) Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone); 

e) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (no caso de mudança de 

nome, será imprescindível o respectivo documento); 

f) 1 uma foto 3x4cm, recente; 

g) Título de Eleitor; 

h) Comprovante de quitação das obrigações eleitorais; 

i) Comprovante de quitação das obrigações militares (apenas para os candidatos 

do sexo masculino). 

j) 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. 

Todos os documentos deverão estar perfeitamente legíveis e sem rasuras 

11.5. Somente após a análise documental será confirmada a matrícula do 

candidato. 

Curso de Educação Profissional Técnica na forma subsequente (Pós-Médio) 

Código Curso Vagas Remanescentes 

201 Técnico em Análises 
Clínicas 

5 

202 Técnico em Farmácia 6 

203 Técnico em Química 6 

Total de vagas remanescentes 17 

 

ATENÇÃO: Chamada terá início a partir da 31ª classificação. 
obs: Horário de atendimento no CENTEC – 8 horas até as 20 horas. 
 

 


