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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM -  

Processo Seletivo de Estudantes Candidatos ao Ano Letivo de 2020  

 
 

1ª RETIFICAÇÃO 

 

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 relacionada ao Processo Seletivo de 

Estudantes Candidatos ao Ano Letivo de 2020, referente à prorrogação do 

prazo de inscrição no processo seletivo e pagamento da taxa de inscrição. 

 

1) No item 3.4 

 

Onde se lê: 

 

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

dia 10 de outubro de 2019 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos) (horário de Brasília) do dia 21 de novembro de 2019, obedecidas as 

normas constantes neste edital. 

 

Leia-se: 

 

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

dia 10 de outubro de 2019 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos) (horário de Brasília) do dia 25 de novembro de 2019, obedecidas as 

normas constantes neste edital. 

 

2) No item  

 

Onde se lê: 

 

3.14. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para 

impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, 
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até o último dia de pagamento, qual seja, 22 de novembro de 2019 - ficando 

indisponível à partir desta data. 

 

Leia-se: 

 

3.14. 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, qual seja, 25 de novembro de 2019 - ficando 

indisponível à partir desta data. 

 

3) No anexo II do Edital 

 

Onde se lê: 

ETAPAS DATAS/ PERÍODOS 

Publicação do edital 02 de outubro de 2019 

Solicitação de isenção da taxa  10 a 16 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 25 de outubro de 2019 

Recurso contra indeferimento do pedido de isenção 29 e 30 de outubro de 2019 

Resultado da análise de recursos contra indeferimento da 
isenção 

06 de novembro de 2019 

Inscrição (via internet/rede mundial de computadores) 
10 de outubro a 21 de 

novembro de 2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 22 de novembro de 2019 

Solicitação de condição especial para realização da 
prova, entrega de laudo médico para concorrer ás vagas 
reservadas a pessoa com deficiência e entrega de 
documentos para nome social. 

10 de outubro a 21 de 
novembro de 2019 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) 
A partir de 29 de novembro 

de 2019 

Realização das provas 08 de dezembro de 2019 

Divulgação do gabarito 09 de dezembro de 2019 

Recurso contra o gabarito e questões da prova 10 de dezembro de 2019 

Divulgação da classificação preliminar 13 de dezembro de 2019 

Recurso contra a classificação preliminar 16 de dezembro de 2019 

Resultado final (após recursos) 19 de dezembro de 2019 

Matrícula e escolha de vagas 1ª (etapa) e criação de lista 
para 2ª opção de curso. 

 De 27 à 31 de janeiro de 
2020 

Lista de vagas remanescentes 04 de fevereiro de 2020 
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Leia-se: 

 

ETAPAS DATAS/ PERÍODOS 

Publicação do edital 02 de outubro de 2019 

Solicitação de isenção da taxa  10 a 16 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 25 de outubro de 2019 

Recurso contra indeferimento do pedido de isenção 29 e 30 de outubro de 2019 

Resultado da análise de recursos contra indeferimento da 
isenção 

06 de novembro de 2019 

Inscrição (via internet/rede mundial de computadores) 
10 de outubro a 25 de 

novembro de 2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 25 de novembro de 2019 

Solicitação de condição especial para realização da 
prova, entrega de laudo médico para concorrer ás vagas 
reservadas a pessoa com deficiência e entrega de 
documentos para nome social. 

10 de outubro a 21 de 
novembro de 2019 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) 
A partir de 29 de novembro 

de 2019 

Realização das provas 08 de dezembro de 2019 

Divulgação do gabarito 09 de dezembro de 2019 

Recurso contra o gabarito e questões da prova 10 de dezembro de 2019 

Divulgação da classificação preliminar 13 de dezembro de 2019 

Recurso contra a classificação preliminar 16 de dezembro de 2019 

Resultado final (após recursos) 19 de dezembro de 2019 

Matrícula e escolha de vagas 1ª (etapa) e criação de lista 
para 2ª opção de curso. 

 De 27 à 31 de janeiro de 
2020 

Lista de vagas remanescentes 04 de fevereiro de 2020 

 

 

Contagem, 22 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Sueli Maria Baliza Dias 
 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - Funec 
 


