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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES 

(PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016  
 

O Presidente interino da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, José Ramoniele 
Raimundo dos Santos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
torna pública aos interessados a 2ª RETIFICAÇÃO referente ao Processo Seletivo de Estudantes 
para ingresso nos Cursos de Educação Profissional Técnica em Química, Farmácia, Análises 
Clínicas e Segurança do Trabalho na forma subsequente (Pós-Médio), ofertados pela Fundação 
de Ensino de Contagem - FUNEC nas Unidades CENTEC e INCONFIDENTES, com ingresso no 
2° semestre de 2016. 

 

2ª RETIFICAÇÃO 

 

1) No item 1.4 Disposições sobre as inscrições de educandos com deficiência e subitem 1.4.3 

 
Onde se lê: 

 
1.4.3. O candidato deverá protocolar durante o período de 22 de julho a 09 de agosto de 2016 
(Exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, cópia simples, da seguinte forma: 
a) Diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: 
Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, 
dentro do prazo previsto no item 1.1.3 deste Edital. 
 

LEIA-SE: 

 

1.4.3. O candidato deverá protocolar durante o período de 22 de julho a 23 de agosto de 2016 
(Exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, cópia simples, da seguinte forma: 
a) Diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: 
Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, 
dentro do prazo previsto no item 1.1.3 deste Edital. 
 
 

2) No item 2.3 
 

Onde se lê: 

 
2.3. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o candidato deverá protocolar na 
Administração da FUNEC, no período de 22 de julho a 09 de agosto de 2016 (Exceto sábado, 
domingo, feriado e recesso), no horário de 8h às 17h, cópia autenticada do Histórico ou 
declaração original emitida a partir da publicação deste edital (19/07/2016), da escola onde o/a 
mesmo/a concluiu o Ensino Médio, no seguinte endereço: 
 

Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, em nome da 
Comissão do Processo Seletivo 
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LEIA-SE: 

 
2.3. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o candidato deverá protocolar na 
Administração da FUNEC, no período de 22 de julho a 23 de agosto de 2016 (Exceto sábado, 
domingo, feriado e recesso), no horário de 8h às 17h, cópia autenticada do Histórico ou 
declaração original emitida a partir da publicação deste edital (19/07/2016), da escola onde o/a 
mesmo/a concluiu o Ensino Médio, no seguinte endereço: 
 

Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, em nome da 
Comissão do Processo Seletivo 

 
3) No item 3.4 

 
Onde se lê: 

 
3.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 22 de julho de 
2016 às 19 (dezenove) horas (horário de Brasília) do dia 08 de agosto de 2016, obedecidas as 
normas constantes neste Edital. 
 

LEIA-SE: 

 

3.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 22 de julho de 
2016 às 19 (dezenove) horas (horário de Brasília) do dia 22 de agosto de 2016, obedecidas as 
normas constantes neste Edital. 

 

4) No item 3.13 
 

Onde se lê: 

 
3.13. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão 
durante o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até o último dia de 
pagamento - 09 de agosto de 2016 - ficando indisponível a partir desta data.   
 

LEIA-SE: 

 

3.13. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão 
durante o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até o último dia de 
pagamento - 23 de agosto de 2016 - ficando indisponível a partir desta data.   
 

5) No item 3.16 
 

Onde se lê: 

 
3.16. O valor da Taxa de Inscrição impresso no boleto bancário deverá ser pago 
preferencialmente no Banco do Brasil, observados os horários de atendimento e de transações 
financeiras da instituição bancária e observado o período de inscrição disposto no item 3.4, até o 
último dia de pagamento - 09 de agosto de 2016.  
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LEIA-SE: 

3.16. O valor da Taxa de Inscrição impresso no boleto bancário deverá ser pago 
preferencialmente no Banco do Brasil, observados os horários de atendimento e de transações 
financeiras da instituição bancária e observado o período de inscrição disposto no item 3.4, até o 
último dia de pagamento - 23 de agosto de 2016.  
 

6) No item 4.1 
 

Onde se lê: 

 
4.1. O local e horário de realização das provas estarão disponibilizados na internet, no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link PROCESSO SELETIVO DE 
ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 
02/2016 – 2° SEMESTRE), para consulta e impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição 
(CDI), pelo próprio candidato, a partir do dia 12 de agosto de 2016. 
 

LEIA-SE: 

 
4.1. O local e horário de realização das provas estarão disponibilizados na internet, no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link PROCESSO SELETIVO DE 
ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 
02/2016 – 2° SEMESTRE), para consulta e impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição 
(CDI), pelo próprio candidato, a partir do dia 26 de agosto de 2016. 
 

7) No item 4.2 
 

Onde se lê: 

 
4.2. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição, 
deverá entrar em contato com a FUNEC, no horário de 8h às 17h,  para as devidas orientações 
em uma das seguintes formas; 
a) pelo telefone (31) 3356-6736, ou 
b) pessoalmente na Administração da FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, 
Bairro Eldorado, Contagem/MG, até 19 de agosto de 2016. 
  

LEIA-SE: 

 
4.2. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição, 
deverá entrar em contato com a FUNEC, no horário de 8h às 17h,  para as devidas orientações 
em uma das seguintes formas; 
a) pelo telefone (31) 3356-6736, ou 
b) pessoalmente na Administração da FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, 
Bairro Eldorado, Contagem/MG, até 02 de setembro de 2016. 
 

8) No item 4.5 
 

Onde se lê: 

 
4.5. 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: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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às 17h, solicitação especificando as condições necessárias para a realização da prova, no 
período de 19 de julho a 09 de agosto de 2016 (Exceto sábado, domingo, feriado e recesso).  
 

LEIA-SE: 

 
4.5. 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: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h 
às 17h, solicitação especificando as condições necessárias para a realização da prova, no 
período de 19 de julho a 23 de agosto de 2016 (Exceto sábado, domingo, feriado e recesso).  
 
9) No item 6.1 
 

Onde se lê: 

 
6.1. As provas serão aplicadas no Município de Contagem, no dia 21 de agosto de 2016, 
domingo, de 09h às 11h30min, no local determinado no cartão definitivo de inscrição (CDI) 
conforme item 4.1. 
 

LEIA-SE: 

 
6.1. As provas serão aplicadas no Município de Contagem, no dia 04 de setembro de 2016, 
domingo, de 09h às 11h30min, no local determinado no cartão definitivo de inscrição (CDI) 
conforme item 4.1. 
 
10) No item 6.28 
 

Onde se lê: 

 
6.28. Os gabaritos oficiais serão divulgados no endereço eletrônico   
www.contagem.mg.gov.br/concursos , no dia 22 de agosto de 2016. 
 

 

LEIA-SE: 

 
6.28. Os gabaritos oficiais serão divulgados no endereço eletrônico   
www.contagem.mg.gov.br/concursos , no dia 05 de setembro de 2016. 
 
 
11) No item 8.2 
 

Onde se lê: 

 
8.2. Datas para interposição de recurso: 
 
a) Dias 02 e 03 de agosto de 2016 de 8h às 17h contra aos indeferimentos dos pedidos de 
isenção; 
b) Dia 23 de agosto de 2016 de 8h às 17h  contra o gabarito e questões. 
c) Dia 05 de setembro de 2016 de 8h às 17h contra  a classificação final. 
 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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LEIA-SE: 

 

8.2. Datas para interposição de recurso: 
 
a) Dias 02 e 03 de agosto de 2016 de 8h às 17h contra aos indeferimentos dos pedidos de 
isenção; 
b) Dia 06 de setembro de 2016 de 8h às 17h  contra o gabarito e questões. 
c) Dia 14 de setembro de 2016 de 8h às 17h contra  a classificação final. 

 

12) No item 9.4 
 

Onde se lê: 

 
9.4. Apurada a classificação, esta será publicada em lista por curso, como Classificação Final do 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, e nas 
Unidades CENTEC e INCONFIDENTES onde serão ofertados os cursos, dia 02 de setembro de 
2016.  
 

LEIA-SE: 

 
9.4. Apurada a classificação, esta será publicada em lista por curso, como Classificação Final do 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, e nas 
Unidades CENTEC e INCONFIDENTES onde serão ofertados os cursos, dia 13 de setembro de 
2016.  
 
13) No item 9.5 
 

Onde se lê: 

 
9.5. Vencido o prazo para interposição de recursos da Classificação Final, esta será publicada 
em lista única, como Resultado Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos  e nas Unidades onde serão ofertados os cursos, no dia 
08 de setembro de 2016. 
 

LEIA-SE: 

 

9.5. Vencido o prazo para interposição de recursos da Classificação Final, esta será publicada 
em lista única, como Resultado Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos  e nas Unidades onde serão ofertados os cursos, no dia 
16 de setembro de 2016. 

 

14) No item 10.1 
 

Onde se lê: 

 
10.1. Os candidatos classificados dentro das vagas deverão comparecer à Unidade da FUNEC 
CENTEC, onde será realizado o curso, para realizar a matrícula, conforme QUADRO V abaixo: 

 
 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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QUADRO V 

Local Curso Dias da matrícula Horário 

FUNEC CENTEC. 
Endereço: Rua 

Bernardo Monteiro, 20 
- Sede – 

Contagem/MG 

Educação Profissional 
Técnica em Análises 
Clínicas, Farmácia e 

Química na forma 
subsequente (Pós-Médio) 

 
09 e 12/09/2016 

 
8h às 20h. 

FUNEC 
INCONFIDENTES 

Endereço: Prédio da 
E.M. Heitor Vila Lobos  

Educação Profissional 
Técnica em Segurança 
do Trabalho na forma 

subsequente (Pós-Médio) 

09 e 12/09/2016 8h às 20h. 

 
LEIA-SE: 

 
10.1. Os candidatos classificados dentro das vagas deverão comparecer à Unidade da FUNEC 
CENTEC, onde será realizado o curso, para realizar a matrícula, conforme QUADRO V abaixo: 

 
QUADRO V 

Local Curso Dias da matrícula Horário 

FUNEC CENTEC. 
Endereço: Rua 

Bernardo Monteiro, 20 
- Sede – 

Contagem/MG 

Educação Profissional 
Técnica em Análises 
Clínicas, Farmácia e 

Química na forma 
subsequente (Pós-Médio) 

 
19 e 20/09/2016 

 
8h às 20h. 

FUNEC 
INCONFIDENTES 

Endereço: Prédio da 
E.M. Heitor Vila Lobos  

Educação Profissional 
Técnica em Segurança 
do Trabalho na forma 

subsequente (Pós-Médio) 

19 e 20/09/2016 8h às 20h. 

 
 
15) No item 11.1 
 

Onde se lê: 

 
11.1. Todas as vagas remanescentes (caso haja) do PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES 
PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016 – 2° 
SEMESTRE) serão publicadas no dia 13/09/2016 no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos.  
 

LEIA-SE: 

 
11.1. Todas as vagas remanescentes (caso haja) do PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES 
PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016 – 2° 
SEMESTRE) serão publicadas no dia 21/09/2016 no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos.  
 
 
 
 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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16) No item 11.2 
 

Onde se lê: 

 
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 VI abaixo, no endereço: Rua Bernardo Monteiro, nº 20, Centro, Contagem/MG, 
Unidade CENTEC, para concorrer às vagas.  

 

QUADRO VI 

CLASSIFICAÇÃO DO 
CANDIDATO 

DATA 
2ª 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) 

14/09/2016 19 horas 

FUNEC CENTEC 
Endereço: Rua Bernardo 
Monteiro, nº. 20, Centro – 

Contagem/MG 

Todos os candidatos classificados 
não contemplados na 1ª chamada - 
Educação Profissional Técnica em 
Segurança do Trabalho na forma 

subsequente (Pós-Médio) 

14/09/2016 19 horas 

FUNEC 
INCONFIDENTES  

Pça. Marília de Dirceu, 20 
– Inconfidentes, 
Contagem/MG 
Tel. 3361-3264 

 
 

LEIA-SE: 

 
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 VI abaixo, no endereço: Rua Bernardo Monteiro, nº 20, Centro, Contagem/MG, 
Unidade CENTEC, para concorrer às vagas.  

 

QUADRO VI 

CLASSIFICAÇÃO DO 
CANDIDATO 

DATA 
2ª 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) 

22/09/2016 19 horas 

FUNEC CENTEC 
Endereço: Rua Bernardo 
Monteiro, nº. 20, Centro – 

Contagem/MG 

Todos os candidatos classificados 
não contemplados na 1ª chamada - 
Educação Profissional Técnica em 
Segurança do Trabalho na forma 

subsequente (Pós-Médio) 

22/09/2016 19 horas 

FUNEC NCONFIDENTES  
Pça. Marília de Dirceu, 20 

– Inconfidentes, 
Contagem/MG 
Tel. 3361-3264 
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17) O ANEXO I – Cronograma Básico passa vigorar a seguinte redação: 
 
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES 

(PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016  
 

ANEXO I – Cronograma Básico (RETIFICADO) 

 

 

ETAPAS 

 

DATAS 

Publicação do Edital 19 de julho de 2016 

Solicitação de pedido de isenção 27 e 28 de julho de 2016 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção  01 de agosto de 2016 

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de 
isenção 

02 e 03 de agosto de 2016 

Resultado dos pedidos de isenção – Após Análise de 
Recursos  

05 de agosto de 2016 

INSCRIÇÃO ( VIA INTERNET ) 
22 de julho a 22 de agosto de 
2016 

Último dia de pagamento da taxa de inscrição e segunda 
via do boleto bancário 

23 de agosto de 2016 

Entrega de declaração para bonificação dos estudantes 
de Escola do Município de Contagem (pública ou privada) 

19 de julho a 23 de agosto de 2016 

Solicitação de condições especiais para realização da 
prova e entrega do Laudo Médico para concorrer como 
candidato deficiente 

19 de julho a 23 de agosto de 2016 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) A partir de 26 de agosto de 2016 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 04 de setembro de 2016 

Divulgação do gabarito  05 de setembro de 2016 

Recurso contra o gabarito e questões da prova 06 de setembro de 2016 

Divulgação do julgamento do recurso contra o gabarito e 
questões da prova 

09 de setembro de 2016 

Divulgação da Classificação final  13 de setembro de 2016 

Recurso contra a Classificação final 14 de setembro de 2016 

Resultado final (após recurso) 16 de setembro de 2016 

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 19 e 20 de setembro de 2016 

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja 21 de setembro de 2016 

MATRICULA (2ª CHAMADA) 22 de setembro de 2016 

 

Contagem, 10 de agosto de 2016. 

 

José Ramoniele Raimundo dos Santos  

Presidente interino da Funec. 

 

 


