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Fundação de Ensino de Contagem – Funec 

Edital nº 01/2021 

Processo Seletivo de Estudantes candidatos/as para o ano letivo de 2021 

 

1ª RETIFICAÇÃO 

 

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – Funec, Telma Fernanda 

Ribeiro, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, 

TORNA PÚBLICO a 1ª retificação do edital que estabelece as normas específicas 

para abertura das inscrições do Processo Seletivo de Estudantes do ano letivo de 

2021, referentes aos cursos de Ensino Médio Regular e Educação Profissional 

Técnica de nível médio na forma integrada (1º ano), relacionados no Anexo I do 

edital.  

 

1) No item 3.2 e seus subitens 

Onde se lê: 

 

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

 

2.3.4. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas para negros, índios ou 

pardos em cada modalidade de curso, nos termos da Portaria nº 137, de 4 de 

setembro de 2015, da Lei 4.714 de 09 de janeiro de 2015 e ordenações dispostas 

neste Edital. 

 

2.3.5. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 

candidatos negros, índios ou pardos, este será aumentado para o primeiro número 

inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou 

diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 

(zero vírgula cinco). 

 

2.3.6. Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos que, no ato da inscrição 

no Processo Seletivo de Estudantes, se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, 

conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

2.3.7. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à 

matrícula, ensejará o cancelamento da sua matrícula na instituição, sem prejuízo das 

sanções penais e civis eventualmente cabíveis, em procedimento que lhe assegure o 

contraditório e a ampla defesa. 

2.3.8.  Os candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas concorrerão 

concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, 
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de acordo com a sua classificação no Processo Seletivo. 

 

2.3.9. Os candidatos classificados considerados negros, pardos ou indígenas, além de 

figurarem na lista geral de classificação, terão ainda seus nomes publicados em lista 

específica. 

2.3.10. 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. 

 

2.3.11. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros, pardos ou 

indígenas aprovados 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. 

 

2.3.12. A chamada de candidatos negros, pardos ou indígenas classificados no 

Processo Seletivo se dará para preenchimento das vagas relativas ao curso de Ensino 

Médio Regular de cada unidade e educação profissional técnica de nível médio na 

forma integrada (1º ano) de que trata o Quadro I e II do Anexo I do presente edital 

destinadas a estes, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação da lista de 

negros, pardos ou indígenas presentes. 

 

2.3.13. A chamada a que se refere o item anterior ocorrerá na data, horário e local 

especificados no Quadro III do item 10.3. 

 

2.3.14. Os candidatos às vagas reservadas aos negros, pardos ou indígenas 

participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste edital. 

 

2.3.15. As vagas previstas no Processo Seletivo de estudantes para ingresso no ano 

de 2021 serão preenchidas de acordo com item 10 deste edital, sendo em 1ª 

(primeira), 2ª (segunda) e 3ª (terceira) etapa, para o Ensino Médio Regular e Educação 

Profissional Técnica de nível médio na forma integrada (1º ano). 

 

Leia-se: 

 

2.3. Disposições sobre as inscrições de educandos indígenas, negros e pardos. 

 

2.3.1.  Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas para negros, índios e 

pardos em cada modalidade de curso, nos termos da Portaria nº 137, de 4 de 

setembro de 2015, da Lei 4.714 de 09 de janeiro de 2015 e ordenações dispostas 

neste Edital. 
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2.3.2.  Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 

candidatos negros, índios e pardos, este será aumentado para o primeiro número 

inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou 

diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 

(zero vírgula cinco). 

 

2.3.3.  Poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos que, no ato da inscrição 

no Processo Seletivo de Estudantes, se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, 

conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

2.3.4.  A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à 

matrícula, ensejará o cancelamento da sua matrícula na instituição, sem prejuízo das 

sanções penais e civis eventualmente cabíveis, em procedimento que lhe assegure o 

contraditório e a ampla defesa. 

2.3.5.  Os candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas concorrerão 

concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, 

de acordo com a sua classificação no Processo Seletivo. 

 

2.3.6.  Os candidatos classificados considerados negros, pardos ou indígenas, além de 

figurarem na lista geral de classificação, terão ainda seus nomes publicados em lista 

específica. 

2.3.7. 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. 

 

2.3.8. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros, pardos ou 

indígenas aprovados 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. 

 

2.3.9. A chamada de candidatos negros, pardos ou indígenas classificados no 

Processo Seletivo se dará para preenchimento das vagas relativas ao curso de Ensino 

Médio Regular de cada unidade e educação profissional técnica de nível médio na 

forma integrada (1º ano) de que trata o Quadro I e II do Anexo I do presente edital 

destinadas a estes, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação da lista de 

negros, pardos ou indígenas presentes. 

 

2.3.10. A chamada a que se refere o item anterior ocorrerá na data, horário e local 

especificados no Quadro III do item 10.3. 

 

2.3.11. Os candidatos às vagas reservadas aos negros, pardos ou indígenas 

participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
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candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste edital. 

 

2.3.12. As vagas previstas no Processo Seletivo de estudantes para ingresso no ano de 

2021 serão preenchidas de acordo com item 10 deste edital, sendo em 1ª (primeira), 2ª 

(segunda) e 3ª (terceira) etapa, para o Ensino Médio Regular e Educação Profissional 

Técnica de nível médio na forma integrada (1º ano). 

 

2) O Anexo II passa vigorar com a seguinte redação: 

ANEXO II  

DO CRONOGRAMA 

 
ETAPAS DATAS/ PERÍODOS 

Publicação do edital do Processo Seletivo 14/01/2021 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 20, 21, 22 e 25/01/2021 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 01/02/2021 

Recurso contra indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 02 e 03/02/2021 

Resultado da análise de recursos contra indeferimento da isenção 05/02/2021 

Inscrição (via Internet) 
20/01/2021 a 08/02/2021 

Período de solicitação do uso do nome social 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição  09/02/2021 

Publicação da relação provisória das inscrições, após 16 horas 11/02/2021 

Divulgação do resultado de deferimento/indeferimento do uso do nome 
social 

Período de recurso contra a inscrição e deferimento/indeferimento da 
concessão do nome social   

12/02/2021 

Divulgação do resultado dos recursos contra a concessão do nome social, 
após 16 horas 

 

 

18/02/2021 Divulgação do resultado dos recursos contra a inscrição, após 16 horas  

Divulgação da classificação provisória, após 16 horas  

Período de recurso contra a classificação provisória 19/02/2021 

Divulgação do resultado final (classificação final)  23/02/2021 

Matrícula 1ª chamada 
25/02, 26/02, 01/03, 02/03 

e 03/03/2021 
Divulgação da "Lista de Interesse" no site  

10/03/2021 Divulgação das vagas remanescentes (caso haja): ensino médio regular (1º 
ano); educação profissional técnica de nível médio na forma integrada (1º 
ano) 

 

Contagem, 19 de janeiro de 2021. 

Telma Fernanda Ribeiro 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem (Funec). 


