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ATENÇÃO: RECOMENDA-SE A LEITURA DE TODO O EDITAL ANTES DE 

REALIZAR A INSCRIÇÃO 

 
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 e estabelece as normas específicas para abertura das 

inscrições do Processo Seletivo de Estudantes do ano letivo de 2022, referentes 

aos cursos de Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de nível 

médio na forma integrada (1º ano), relacionados nos Anexo I e II deste edital. O 

Processo Seletivo e a matrícula dos candidatos aprovados neste certame serão 

regidos por este edital. 

 

1. MODALIDADES DE CURSOS 

 

1.1. Ensino Médio Regular 

Curso oferecido aos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental. 

 

1.2. Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada 

 Cursos oferecidos aos candidatos que concluíram o Ensino Fundamental. 

 

1.3. A entrada se dará apenas no 1º ano do Ensino Médio regular ou 1° ano da 

Educação Profissional técnica na forma integrada. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Serão ofertadas, para o ano 2022, vagas para o 1º ano do Ensino Médio 

Regular e educação profissional técnica de nível médio na forma integrada (1º 

ano), de acordo com as vagas estabelecidas nos Quadros I e II do Anexo II. 

 

2.2. Disposições sobre as inscrições de educandos com deficiência. 

 

2.2.1. Em conformidade com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Lei 

2.160/1990 e Lei Complementar 277/2019 e Art. 1º, portaria 75 de 10 de 

Abril/2013 da lei municipal,  fica assegurada aos educandos com deficiência, 

inscritos no Processo Seletivo de Estudantes, a percentagem de 10% (dez por 

cento) do total de vagas ofertadas em cada modalidade de curso. 

 

2.2.2. Para fazer uso dos direitos previstos no subitem 2.2.1, o candidato com 

deficiência, além de observar os procedimentos descritos no subitem 2.2 deste 

edital, deverá proceder da seguinte forma: 
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a) durante o preenchimento do requerimento eletrônico de inscrição, inscrever-

se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas 

destinadas aos candidatos com deficiências; 

b) selecionar o tipo de deficiência; 

c) comprovar sua condição de deficiência por meio de laudo médico - documento 

original e cópia, conforme o subitem 2.2.3 deste edital.  

 

2.2.3. O candidato deverá apresentar, no momento da matrícula, o laudo 

médico, original e cópia, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses, a 

contar da data de abertura das inscrições deste Processo Seletivo, da seguinte 

forma: 

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na unidade escolar da Funec onde 

escolheu  a  vaga, dentro do prazo previsto neste subitem. 

 

2.2.4. O candidato com deficiência que não preencher os campos 

específicos do requerimento eletrônico de inscrição e não cumprir o 

determinado neste edital, ainda que tenha sido solicitado pelo candidato 

e deferidas condições especiais para realização das provas, terá a sua 

inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá 

alegar, posteriormente, aquela condição para reivindicar a prerrogativa 

legal. 

 

2.2.5. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas 

para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, 

não assinalando a referida opção no requerimento eletrônico de inscrição, não 

podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com 

deficiência, conforme disposição legal. 

 

2.2.6. As vagas reservadas aos educandos com deficiência não preenchidas 

reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência.  

 

2.2.7. A chamada de pessoas com deficiência classificadas neste Processo 

Seletivo dar-se-á para preenchimento das vagas relativas aos cursos de Ensino 

Médio Regular de cada unidade e Educação Profissional Técnica de nível médio 

na forma integrada (1º ano) de acordo com o Quadro I e Quadro II do Anexo II 

do presente edital sendo, destinadas a candidatos com deficiencia, obedecendo 

rigorosamente à classificação da lista específica de pessoas com deficiência 

presentes. 

 

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

de acordo com o Quadro III do subitem 12.1.2. 
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2.3. Disposições sobre as inscrições de educandos indígenas, pretos ou 

pardos. 

 

2.3.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas para pretos, 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. 

 

2.3.2.  Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas 

reservadas a candidatos pretos, 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 pretos, 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 pretos, 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 pretos, pardos 

ou indígenas aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas 

remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas 
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pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

 

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

Processo Seletivo, dar-se-á 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 II do 

presente edital destinadas a estes, obedecendo rigorosamente à ordem de 

classificação da lista de pretos, pardos ou indígenas presentes.  

 

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

local, de acordo com o Quadro III do item 12.1.2. 

 

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

participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste edital. 

 

2.3.12. Serão ofertadas, para o ano de 2022, vagas para o 1º ano do Ensino 

Médio Regular e educação profissional técnica de nível médio na forma 

integrada (1º ano) de acordo com as vagas estabelecidas nos Quadros I e II do 

Anexo II.  

 

2.3.13. As vagas previstas no Processo Seletivo de estudantes, para ingresso no 

ano de 2022, serão preenchidas de acordo com item 11 deste edital, para o 

Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de nível médio na forma 

integrada (1º ano). 

 

3. DA BONIFICAÇÃO 

 

3.1. O candidato que concluiu ou está concluindo o Ensino Fundamental em 

escola pública do município de Contagem, terá 10 pontos de bonificação.  

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

1) Assinalar no  requerimento eletrônico de inscrição a informação da escola 

onde o/a mesmo/a concluiu ou está concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental; 

2) Apresentar no momento da matrícula, na unidade escolhida, original do 

histórico escolar ou cópia autenticada do mesmo, ou declaração original válida 

pelo período de 30 dias, da escola onde o/a mesmo/a concluiu ou está 

concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental .  

 

4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
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4.1. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o/a 

candidato/a deverá tomar conhecimento do disposto neste edital e certificar-se 

de que preenche todos os requisitos exigidos. 

 

4.1.1. A inscrição pressuporá o conhecimento expresso e a aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimento. 

 

4.2. Documentos para a inscrição: 

a) CPF do candidato. 

b) Documento de identidade do candidato. 

c) Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identidade: as 

carteiras ou cédulas de identidade; carteiras expedidas por ordens ou conselhos 

criados por lei federal ou controladores do exercício profissional, desde que 

contenham foto, a impressão digital e o número de identidade que lhes deu 

origem. 

d) Para candidato estrangeiro, os documentos válidos são carteira de 

estrangeiro ou passaporte visado. 

 

4.3. Além de assumir as condições previstas neste edital, o candidato deverá: 

 

4.3.1. Preencher corretamente o requerimento eletrônico de inscrição, indicando 

o código de opção do curso, de acordo com o Anexo I deste edital e informando 

todos os dados solicitados, inclusive correio eletrônico (e-mail) para 

correspondência. 

 

4.3.2. Pagar a taxa de inscrição, conforme indicado no subitem 4.14. 

 

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

19 de novembro de 2021 as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos) (horário de Brasília) do dia 02 de dezembro de 2021, obedecidas as 

normas constantes neste edital. 

 

4.5. A exatidão nas informações prestadas no requerimento eletrônico de 

inscrição é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante, 

dispondo a Funec do direito de determinar o cancelamento da inscrição e a 

anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo 

das sanções penais e civis cabíveis, se forem constatados: 

 

a) preenchimento incorreto e/ou incompleto dos dados; 

b) dados inexatos, inverídicos ou falsos. 
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4.6. O candidato se inscreverá para concorrer às vagas do Ensino Médio 

Regular e educação Profissional Técnica de nível médio na forma integrada 

(entrada apenas no 1º ano), conforme discriminado no Anexo II deste edital. 

 

4.7. As inscrições serão recebidas somente via internet, no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link Processo Seletivo de 

Estudantes para o ano letivo de 2022).  

 

4.8.  Durante o período de inscrição previsto no subitem 4.4, a Funec 

disponibilizará locais de inscrição, com equipamentos que tenham acesso à 

internet, para atender aos candidatos interessados em efetivar sua inscrição, 

conforme Quadro I abaixo. 

 

Quadro I 

 

Local/Unidade Endereço Horário 

Centec 

Rua Bernardo Monteiro, 20, 

Centro, Contagem/MGTel. 

(31) 3398-1900 / 8946 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 21h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Cruzeiro do Sul 

 

Rua Marechal Hermes da 

Fonseca, 214, JK, 

Contagem 

Tel. (31) 3911-6763 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 16h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Funec 

Fundação de 

Ensino de 

Contagem 

(Sede 

Administrativa) 

Rua Coimbra, 100, 2º andar, 

Bairro Santa Cruz Industrial 

- Contagem/MG 

Tel. (31) 3391-6187 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 12h e de 13h às 

17h (exceto feriado ou 

recesso) 

Inconfidentes 

(Escola Municipal 

Heitor Villa 

Lobos) 

Praça Marília de Dirceu, 20, 

bairro Inconfidentes, 

Contagem/MG 

Tel. (31) 3361-3264 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 21h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

 

Industrial 

(Escola Municipal 

Maria do Amparo) 

 

Rua Profª Adalgisa Cândida 

de Souza, 170, Industrial, 

Contagem/MG. 

Tel. (31) 3382-1388 

 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 13h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Nova Contagem Rua VC- 4, 777 – Nova De 2ª a 6ª feira 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Local/Unidade Endereço Horário 

(Escola Municipal 

Ana Guedes) 

Contagem,Contagem/MG. 

Tel. (31) 3911-5163 

Das 17h as 21h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Oitis 

(E. M. Albertina 

Alves do 

Nascimento) 

Rua Cinco A, 20 – 

Oitis,Contagem/MG. 

Tel.  (31) 3355-7892 

 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 13h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Petrolândia 

(E.M. Isabel 

Nascimento de 

Matos) 

R. Refinaria União, 194 – 

Petrolândia,Contagem/MG. 

Tel. (31) 3397-9211 

De 2ª a 6ª feira 

Das 17h as 21h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Ressaca 

(Escola Municipal 

Rita Carmelinda) 

R. Rubi, 850 – São 

Joaquim,Contagem/MG. 

Tel. (31) 3357-4855 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 21h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Riacho 

R. Tietê, 211 – Riacho, 

Contagem/MG 

Tel. (31) 3392-0288/ 1288 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 16h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

Xangri-lá 

(E. M. Vereador 

Benedito Batista ) 

Pça. Belarmino de Souza, 

s/nº,Xangri-lá, 

Contagem/MG. 

Tel. (31) 3397-8196 

De 2ª a 6ª feira 

Das 8h as 13h 

(exceto feriado ou 

recesso) 

 

4.9. A Funec não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, falhas de impressão, bem como por outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados e a efetivação do 

pagamento da taxa de inscrição. 

 

4.9.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua 

inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou imprimir o comprovante definitivo de 

inscrição (CDI), deverá entrar em contato com a Fundação de Ensino de 

Contagem – Funec em uma das seguintes formas: 

 

a) por telefone: (031) 3391-6187; 

b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes 

específicos, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz 

Industrial – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13 às 17h, de 2ª a 6ª 

feira (exceto feriado e recesso). 
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4.10. Em nenhuma hipótese serão aceitas transferências de inscrições entre 

pessoas, ou alteração de locais e dia de realização das provas.  

 

4.11. O boleto bancário ficará disponível durante o período de inscrição e deverá 

ser impresso para o pagamento após a conclusão do preenchimento do 

requerimento eletrônico de inscrição solicitado on-line. 

 

4.12. O boleto bancário a que se refere o item anterior será emitido em nome do 

candidato e deverá ser impresso em impressora a laser ou a jato de tinta para 

possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras. A 

impressão desse documento em outro tipo de impressora é de exclusiva 

responsabilidade do candidato. 

 

4.13. No boleto bancário, emitido em nome do requerente, constará o nome do 

Processo Seletivo com o número do edital, número de inscrição, CPF, RG, 

endereço, telefone, email, data de nascimento; se concorre às vagas destinadas 

a pretos ou pardos ou pessoa com deficiência, além de outras informações úteis 

ao candidato. 

 

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

impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 4.4 desse 

edital, até o último dia de pagamento, qual seja, 03 de dezembro de 2021 - 

ficando indisponível a partir desta data. 

 

4.15. O candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à taxa 

de inscrição de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico 

supracitado, até a data limite de vencimento constante no boleto bancário. 

 

4.16. O valor da taxa de inscrição a ser pago para participação neste Processo 

Seletivo é de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). 

 

4.17. 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 também o período 

de inscrição disposto no subitem 4.4.  

 

4.17.1. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 

bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o 

pagamento, considerando o último dia útil que antecede o feriado, desde que o 

pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste edital. 
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4.18. Não serão aceitos pagamentos de inscrição por depósito em caixa 

eletrônico, via postal, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 

pagamento ou depósito comum em conta corrente, provisória, condicional e/ou 

extemporânea, ou por qualquer outra via que não a especificada neste edital. 

 

4.19. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nos 

casos de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de 

inscrição e alteração da data do Processo Seletivo por parte da Funec. 

 

4.20. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação do 

pagamento do valor da taxa de inscrição pela instituição bancária junto à Funec. 

 

4.21. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em 

desobediência às condições previstas neste edital. 

 

4.22. Não será concretizada a inscrição se, por qualquer motivo, houver 

inadimplemento da taxa de inscrição. 

 

4.23. O requerimento de inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição 

são pessoais e intransferíveis. 

 

4.24. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto 

original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a 

data da efetivação do pagamento, sendo esta, no máximo, até a data de 

vencimento do boleto. 

 

4.25. O pagamento da taxa de inscrição sem o preenchimento do requerimento 

de inscrição, ou preenchimento do requerimento de inscrição sem o pagamento 

da taxa de inscrição conforme o subitem 4.17 do presente edital, não validará a 

inscrição do candidato. 

 

4.26. Havendo mais de 1 (uma) inscrição paga, prevalecerá a última inscrição 

cadastrada, isto é, a de data e horário mais recentes. As demais inscrições 

realizadas não serão consideradas. 

 

5. DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS 

 

5.1. O local e horário de realização das provas estará disponibilizado na internet, 

no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link 

Processo Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2022), para consulta e 

impressão do comprovante definitivo de Inscrição (CDI), pelo próprio 

candidato, a partir do dia 10 de dezembro de 2021. 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a 

Funec/Diretoria de Prestação de Serviços, até o dia 17 de dezembro de 2021, 

no horário das 8h as 12h e das 13h as 17h, exceto sábado, domingo, recesso e 

feriado, em uma das seguintes formas: 

a) através do telefone: 33916187 ou, 

b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes 

específicos, na Funec/Diretoria de Prestação de Serviços, na Rua Coimbra, nº 

100, Santa Cruz Industrial, CEP: 32.340-490, Contagem – MG ou, 

c)   pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br . 

 

5.3. É obrigação do candidato conferir no endereço eletrônico, 

www.contagem.mg.gov.br/concursos, o nome, o número do documento utilizado 

na inscrição, a sigla do órgão expedidor, bem como a data o local e o horário de 

realização das provas. 

 

5.4. Eventuais erros de grafia ocorridos no nome do candidato, e/ou no número 

do documento de identidade utilizado na inscrição deverão ser comunicados 

pelo candidato ao aplicador de prova, no dia, horário e local de realização das 

provas, para que registre na ata do fiscal aplicador. 

 

5.5. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das 

provas deverá protocolar junto a Comissão de Processo Seletivo, na 

Administração da Funec no endereço: Rua Coimbra, 100, 2º andar, Bairro Santa 

Cruz Industrial - Contagem/MG, no horário das 8 as 12 horas e de 13 as 17 

horas, solicitação especificando as condições necessárias para a realização da 

prova, conforme o Anexo VI, no período de 19 de novembro de 2021 a 03 de 

dezembro de 2021 (exceto sábado, domingo, feriado e recesso). 

 

5.5.1. Caso não o faça, terá tratamento igual ao dos demais candidatos, sem 

direito a qualquer reclamação (salvo nas situações de caso fortuito ou força 

maior). 

 

 

6. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

6.1. Para solicitação de isenção de pagamento do valor da inscrição, o candidato 

deverá observar rigorosamente as formalidades e condições previstas neste 

edital. 

 

mailto:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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6.2. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo o 

candidato que comprovar quaisquer das condições descritas a seguir: 

 

a) Em razão de limitações de ordem financeira, não possam pagá-la, sob pena 

de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, 

podendo esta situação de hipossuficiência ser comprovada por qualquer meio 

legalmente admitido, com plena consciência do candidato das implicações civis, 

criminais e administrativas cabíveis em razão de declaração falsa ou 

parcialmente falsa, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

b) Encontrar-se desempregado; 

c) Hipossuficiência econômica financeira, de acordo com o Decreto Federal nº 

6.135, de 26 de junho de 2007, que trata sobre o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. 

 

6.3. Para comprovar a condição de “hipossuficiência econômica financeira”, 

de que trata o subitem 6.2, alínea “c”, o candidato deverá comprovar ter registro 

de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico, ou ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 

Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 

6.3.1. No requerimento de isenção de taxa, após sua impressão e assinatura, o 

candidato deverá informar o número de identificação social (NIS) válido atribuído 

pelo CadÚnico. 

 

6.3.2. Encaminhar cópia simples do documento de identidade e CPF. 

 

6.4. Para comprovar a condição de “desempregado”, de que trata o subitem 

6.2, alínea “b”, o candidato deverá comprovar cumulativamente, as seguintes 

situações: 

 

6.4.1. Apresentar cópia simples da CTPS das páginas que contenham foto; 

qualificação civil; página do último vínculo na qual deverá constar o registro de 

saída e cópia da primeira página subsequente em branco e, ainda, páginas que 

contenham outras anotações pertinentes, quando houver; 

 

6.4.1.1. Caso o vínculo de trabalho do candidato tenha sido registrado em 

páginas de anotações gerais da CTPS, além da cópia dessa página e da 

posterior, seja qual for a informação, o candidato deverá apresentar cópia da 

página da CTPS em que foi registrado o último contrato de trabalho ou outras 

informações pertinentes. 
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6.4.1.2. Se na carteira de trabalho constar anotações de CTPS anteriores ou de 

recadastramento da CTPS, o candidato deverá apresentar também cópia dessas 

carteiras profissionais relativas às páginas que contenham foto, qualificação civil, 

último contrato de trabalho com a devida escrituração da data de saída do último 

emprego e página subsequente. 

 

6.4.2. Declarar mediante o Anexo V, preenchido, datado, assinado e entregue, 

que não tem vínculo estatutário vigente com o poder público Municipal, Estadual 

ou Federal; e que não tem contrato de prestação de serviços vigente com o 

poder público nos âmbitos Municipal, Estadual ou Federal e; que não exerce 

atualmente nenhuma atividade legalmente reconhecida como autônoma, não 

auferindo qualquer tipo de renda (exceto aquela proveniente de seguro 

desemprego). 

 

6.4.3. Encaminhar cópia simples do documento de identidade. 

 

6.5. A condição de membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 

Federal Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, será caracterizada pela seguinte 

situação:  

 

6.5.1. Apresentar declaração legível, datada e assinada, na qual informará que é 

membro de família de baixa renda nos termos do Decreto Federal Nº 6.135 de 

26 de junho de 2007, Anexo V deste edital. 

 

6.6. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, todo candidato 

deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 

 

a) Preencher, datar, assinar e entregar o requerimento de isenção, disponível 

para a solicitação no período de 19 a 23 de novembro de 2021 no endereço 

eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e que conterá: 

- indicação do número de identificação social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;  

- declaração de que atende a condição estabelecida no subitem 6.2 deste edital, 

mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela Funec 

(Anexo V) e 

- a condição do candidato de desempregado ou de hipossuficiência econômica 

financeira. 

b) Em caso de hipossuficiência econômica-financeira caracterizada pelo 

registro de inscrição no CadÚnico, bastará a indicação do número de 

identificação social – NIS no requerimento de isenção. 

c) Em caso de membro de família de baixa renda ou de desempregado, 

anexar ao requerimento de isenção a documentação exigida para comprovação 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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da condição informada, nos termos estabelecidos no subitem 6.4 deste edital e 

seus subitens. 

 

6.6.1. Somente serão aceitos os documentos para análise: 

a) enviados no prazo estabelecido; 

b) preenchidos integralmente nas formas definidas no item 6 e seus subitens; 

c) assinados pelo candidato ou procurador. 

 

6.7. O requerimento de isenção, se assinado por terceiro, deverá ser 

acompanhado por instrumento de procuração simples. 

 

6.8. O requerimento de isenção indicado no subitem 6.6 alínea a, acompanhado 

dos documentos comprobatórios da situação econômica financeira do candidato, 

de acordo com a condição em que o candidato se enquadrar, deverá ser 

entregue em uma das seguintes formas: 

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Funec/Diretoria de Prestação 

de Serviços, no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz 

Industrial – Contagem/MG, no horário de 8 às 12h e de 13 às 17h, de 2ª a 6ª 

feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 6.6 alínea a, 

deste edital ou;  

b) Via Sedex ou por carta, ambos com aviso de recebimento (AR), postado nas 

agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino 

de Contagem - Funec/Diretoria de Prestação de Serviços/ Processo Seletivo de 

Estudantes para o ano letivo de 2022 – isenção da taxa de inscrição, situada à 

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

CEP 32.340-490. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem 

deverá obedecer aos prazos estabelecidos no subitem 6.6 alínea “a” deste edital 

ou; 

c) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br , apenas nos dias informados no 

subitem  6.6 alínea “a”, das 9 horas do primeiro dia às 23:59 horas (vinte e três 

horas e cinquenta e nove minutos) do último dia. 

 

6.8.1. O envelope deverá conter a referência especificada conforme segue 

abaixo e ser encaminhado até o último dia do período de isenção discriminado 

no item 6.6 alínea a. 

 

 

a) Processo Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2022 – edital nº. 

02/2021; 

b) Referência: REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; 

c) Nome completo e número de identidade do candidato. 

mailto:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
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6.9. A Fundação de Ensino de Contagem - Funec consultará o órgão gestor do 

Cadúnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

 

6.10. No requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição, o 

candidato deverá firmar declaração de que está desempregado, não se encontra 

em gozo de nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, não 

aufere nenhum tipo de renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego, se 

for o caso, – e de que sua situação econômico-financeira não lhe permite pagar 

o referido valor sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo 

civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração. 

 

6.10.1. A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 

será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a 

qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou 

utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua 

eliminação do Processo Seletivo, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 

único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  

 

6.11. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao 

candidato que: 

 

a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) Não observar a forma, os prazos e os horários estabelecidos nos subitens 6.6 

alínea a e 6.8 deste edital; 

d) Deixar de preencher, imprimir, assinar e entregar ou enviar o requerimento de 

isenção da taxa dentro do período previsto no subitem 6.6 alínea a ou meios 

distintos dos previstos neste edital; 

e) Pleitear a isenção sem apresentar a documentação comprobatória e 

declarações previstas neste edital, de acordo com o seu enquadramento; 

f) Não informar o número de identificação social (NIS) corretamente ou informá-

lo sendo este inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado, de 

outra pessoa, desatualizado por período superior a 48 meses ou outro motivo 

informado pelo MDS (órgão gestor do CadÚnico). 

 

6.12. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição 

realizada/tranferida enviada por, via fax ou via correio eletrônico. 

 

6.13. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 26 de novembro 

de 2021, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, em 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas o 

deferimento ou indeferimento. 

 

6.14. O candidato cujo pedido de isenção da taxa de inscrição for deferido 

deverá efetuar sua inscrição e não realizar o pagamento do boleto bancário. 

 

6.15. O candidato que tiver o pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido 

poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto 

bancário, imprimindo-a e realizando o pagamento conforme disposto no subitem 

4.16 deste edital. 

 

6.16. A fundamentação objetiva sobre o indeferimento do pedido de isenção da 

taxa de inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 6.13 

deste edital, na seguinte forma: 

 

a) Sede administrativa da Funec/Diretoria de Prestação de Serviços, na Rua 

Coimbra, 100, 2º andar, Bairro: Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 

32.260-090, no horário das 8 as 12h e de 13 as 17h, até a data limite de 

encerramento das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por 

terceiro capaz, munido de procuração com poderes específicos; 

 

6.17. Caberá recurso contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de 

inscrição. 

 

6.17.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de dois dias úteis, contados 

do primeiro dia subsequente á data de publicação do indeferimento do pedido de 

isenção da taxa de inscrição em uma das seguintes formas: 

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Funec/Diretoria de Prestação 

de Serviços, situada na Rua Coimbra, 100, 2º andar, Bairro: Santa Cruz 

Industrial – Contagem/MG, no horário de 8 as 12h e de 13 às 17h, das 2ª a 6ª 

feira (exceto feriado e recesso) ou; 

b) via Sedex ou por carta, ambos com aviso de recebimento (AR), postado nas 

agências dos correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino 

de Contagem – Funec/Diretoria de Prestação de Serviços: Rua Coimbra, 100, 2º 

andar, Bairro: Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490. Neste 

caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos 

prazos estabelecidos neste item. 

c) pelo e-mail funec.recursos@edu.contagem.mg.gov.br , dentro do prazo 

previsto neste subitem, das 9 horas do primeiro dia às 23:59 horas (vinte e três 

horas e cinquenta e nove minutos) do último dia. 

mailto:funec.recursos@edu.contagem.mg.gov.br
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6.17.2. Os recursos deverão ser entregues digitados e dirigidos à Comissão de 

Processo Seletivo de Estudantes – Processo Seletivo de Estudantes para o ano 

letivo de 2022 – Edital nº. 02/2021, em envelope fechado, tamanho ofício e 

contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados: 

 

a) Processo Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2022 – Edital nº. 

02/202; 

b) Referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO; 

c) Nome completo e número de identidade do candidato. 

 

6.17.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será 

publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos; 

divulgada na Funec/Diretoria de Prestação de Serviços, situada: à Rua Coimbra, 

100, 2º andar, Bairro: Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-490, 

no dia 01 de dezembro de 2021. 

 

7. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

7.1. Não será admitida a devolução da importância paga pela inscrição, exceto 

nas seguintes hipóteses:  

 

a) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com 

valor em desconformidade com o da taxa de inscrição; 

b) Cancelamento ou suspensão do Processo Seletivo;  

c) Alteração da data prevista para a prova. 

 

7.1.1. Nos casos elencados no subitem 7.1, alíneas “a” e “c”, o valor somente 

será devolvido desde que requerido por escrito pelo candidato, em até 5 (cinco) 

dias úteis após o encerramento do período de inscrições, e estará sujeito à 

análise do requerimento e dos documentos comprobatórios, e além de 

consequente aprovação da Funec, no caso da alínea ‘a”, o candidato deverá 

arcar com os custos bancários do boleto para o processamento da devolução. 

 

7.1.1.1. No caso da alínea “c”, o candidato que requerer a devolução e esta for 

deferida, NÃO continuará participando do certame. 

 

7.1.1.2. Indeferida a devolução pela Funec, cabe ao candidato o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, exercidos por recurso a ser encaminhado à 

Funec, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da análise dos 

pedidos, e nos termos previstos neste edital. 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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7.1.2. Nos casos de suspensão deste Processo Seletivo em que já tenha sido 

realizada a prova na data prevista, o candidato não terá direito à devolução do 

valor da taxa de inscrição, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

 

7.2. Nas hipóteses previstas no subitem 7.1, o candidato deverá requerer a 

devolução da taxa de inscrição por meio do preenchimento e assinatura do 

requerimento para devolução da taxa de inscrição, disponível no endereço 

eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos , que deverá ser entregue: 

a) Em até cinco dias úteis após o encerramento do período de inscrições, para 

os pedidos de devolução nos termos do item 7.1, alínea “a”, e “c”ou 

b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do ato de cancelamento ou 

suspensão do Processo Seletivo ou divulgação da data das provas, para os 

pedidos de devolução nos termos do subitem 7.1, alínea “b”. 

 

7.3. O formulário de restituição da taxa de inscrição estará disponível nos locais 

indicados no subitem 7.2, em até três dias úteis após a data de publicação do 

ato que ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, 

durante o prazo previsto no subitem 7.2 ou após o pagamento em duplicidade da 

taxa de inscrição. 

 

7.4. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a 

restituição da taxa de inscrição: 

a)  Processo Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2022 – Edital nº. 

02/2021; 

b)  Nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato; 

c) Nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da 

conta corrente e CPF do candidato (não poderá ser conta salário, de terceiros ou 

conjunta); 

d) Número de telefones, com código de área, para eventual contato. 

 

7.5. O formulário de restituição da taxa de inscrição deverá ser entregue ou 

enviado, diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e 

assinado pelo candidato e acompanhado da cópia do documento de identidade 

do candidato, em envelope fechado, tamanho ofício, por uma das seguintes 

formas: 

 

a) na Funec, no endereço: Rua Coimbra, 100, 2º andar, Bairro: Santa Cruz 

Industrial – Contagem/MG, no horário de 8 às 12h e de 13 às 17h, de 2ª a 6ª 

feira (exceto feriado e recesso).  

b) Via Sedex ou por carta, ambos com aviso de recebimento (AR), postado nas 

agências dos correios, com custo por conta do candidato, endereçado à Funec, 

situada à Rua Coimbra, 100, 2º andar, Bairro: Santa Cruz Industrial – 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Contagem/MG, CEP 32.340-490. Nesse caso, a data da postagem deverá 

obedecer ao prazo previsto no item 7.2. 

c) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br , apenas nos dias informados no 

subitem  7.2, das 9 horas do primeiro dia às 23:59 horas (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos) do último dia. 

 

7.6. Do envelope, na parte frontal, deverá constar referência: restituição da taxa 

de inscrição – Processo Seletivo de Estudantes para o ano letivo de 2022 – 

Edital nº. 02/2021, nome completo, número da inscrição e número do documento 

de identidade. 

 

7.7. A restituição da taxa de inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis 

subsequentes ao término do prazo fixado no subitem 7.2, por meio de depósito 

bancário na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição. 

 

7.8. O valor a ser restituído ao candidato não será corrigido monetariamente. 

 

8.  DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

8.1. As provas serão aplicadas no Município de Contagem, no dia 19 de 

dezembro de 2021, domingo, das 9 as 12h, no local determinado no cartão 

definitivo de inscrição (CDI) conforme subitem 5.1. 

8.1.1. Os portões serão abertos às 8h15 e FECHADOS às 9h, 

impreterivelmente, sem tolerância. O candidato que chegar após o fechamento 

dos portões terá vedada a sua entrada no prédio e será automaticamente 

ELIMINADO do Processo Seletivo. 

 

8.2. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de 

locais adequados à sua realização. 

 

8.3. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, 

domingos ou feriados. 

 

8.4. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) 

minutos antes do horário previsto para o início da realização da prova, munidos 

do documento original de identidade oficial, com foto, informado no ato da 

inscrição e também munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta com 

corpo transparente e, preferencialmente, do comprovante de inscrição (imprimir 

conforme subitem 5.1).  

 

mailto:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
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8.5. Serão considerados documentos de identidade oficial: as carteiras ou 

cédulas de identidade; carteira de trabalho, carteiras expedidas por ordens ou 

conselhos criados por Lei Federal ou controladores do exercício profissional, 

desde que contenham foto, impressão digital e o número de identidade que lhes 

deu origem.  

NÃO serão aceitos como documentos de identificação a certidão de 

nascimento, CPF ou qualquer outro documento sem foto.  

 

8.5.1. Para candidato estrangeiro, os documentos válidos são carteira de 

estrangeiro ou passaporte visado. 

 

8.6. No caso de perda do documento de identificação com o qual o candidato se 

inscreverá neste Processo Seletivo, o candidato deverá apresentar outro 

documento de identificação equivalente, conforme o item anterior e, se for o 

caso, ser submetido à identificação especial que compreende a coleta de 

assinatura e impressão digital em formulário próprio no local onde o referido irá 

fazer a realização das provas.  

 

8.7. O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com 

clareza, a identificação do candidato.  

 

8.8. NÃO serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis, 

rasurados, cópias (mesmo que autenticadas) e/ou danificados, com prazos de 

validade vencidos.  

 

8.8.1.  O documento de identidade apresentado no dia das provas Não deverá 

conter foto infantil. Caso isso ocorra, o candidato terá sua digital colhida em 

formulário próprio no local da realização das provas.  

 

8.9. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a 

realização das provas e, caso seja necessário, submetido, também, à 

identificação por meio de assinatura e impressão digital coletada em formulário 

próprio. 

 

8.10. Não haverá segunda chamada para as provas, ficando eliminado do 

processo seletivo o candidato ausente, por qualquer motivo. 

 

8.11. O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com a 

assinatura constante do seu documento de identidade informado no ato de 

inscrição.  
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8.12. Após o início das provas, o candidato somente poderá ausentar-se da sala 

acompanhado de um fiscal. 

 

8.13. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento 

do lacre dos malotes, na presença dos candidatos no local de realização das 

provas. 

 

8.14. Durante a realização das provas, será eliminado o candidato que estiver 

portando ou fazendo uso de relógio digital ou qualquer tipo de equipamento 

eletrônico de comunicação (bipe, telefone celular, receptor, gravador, agenda 

eletrônica, notebook, calculadora, ou outros equipamentos similares).  

 

8.15. Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que 

porventura venham a ser entregues na Diretoria de Prestação de Serviços da 

Funec, serão guardados pelo prazo de apenas 90 (noventa) dias. 

 

8.16. Durante o período de realização das provas não será permitida qualquer 

espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e 

pessoas estranhas, oralmente ou por escrito e, ainda, o uso de livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações. 

 

8.17. É vedado ao candidato portar arma nos locais de realização das provas, 

mesmo que de posse do respectivo porte. 

 

8.18. Será eliminado do Processo Seletivo de estudantes o candidato que 

incorrer nas seguintes situações: 

 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões; 

b) Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou 

autoridades presentes; 

c) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, 

por qualquer meio; 

d) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

e) Portar arma no local de realização das provas, mesmo de posse do respectivo 

porte; 

f) Fazer uso de qualquer equipamento eletrônico, como relógio digital, 

calculadora, notebook, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou de 

instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, 

bipe, pagers entre outros, durante o período de realização das provas. 

g) Fazer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; 

h) Deixar de atender normas contidas no caderno de prova, na folha de 

respostas e demais orientações expedidas pela Funec. 
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8.19. Caso ocorram quaisquer das situações descritas no item anterior (8.18), 

lavrarão ocorrência o aplicador e o coordenador do local de realização das 

provas, que será enviada à Comissão do Processo Seletivo de Estudantes da 

Funec. 

 

8.20. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da 

data, do horário estabelecido ou do espaço físico predeterminado pela Funec. 

 

8.21. Na folha de respostas somente serão permitidos assinalamentos feitos 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, com corpo transparente, vedada 

qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo no caso em que o 

candidato tenha a sua solicitação deferida, de acordo com o subitem 5.5. 

 

8.22. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer 

modo, danificar sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 

advindos da impossibilidade de realização de leitura ótica. 

 

8.23. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato, salvo 

em situações que a Funec julgar necessário. 

 

8.24. Ao terminar as provas, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal 

de sala sua folha de respostas assinada. 

 

8.25. Na leitura da folha de respostas das provas será atribuída nota zero à 

questão com mais de uma alternativa assinalada, sem alternativa assinalada ou 

com rasuras.  

 

8.26. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou 

permanência de pessoas não autorizadas pela Funec nos locais de sua 

realização. 

 

8.27. Por motivo de segurança, o candidato somente poderá retirar-se do recinto 

de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos de seu início. 

 

8.28. Deverão permanecer, em cada uma das salas de prova, os 3 (três) últimos 

candidatos, até que o último deles entregue sua prova.Os candidatos deverão 

assinar  junto ao fiscal de sala o termo de fechamento do malote de provas.O 

candidato que negar o cumprimento de tal ato, poderá ser eliminado do certame. 

 

8.29. O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico   

www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 20 de dezembro de 2021.  

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


                                                                                                                                      
Fundação de Ensino de Contagem – Funec  

 Edital nº 02/2021 - Processo Seletivo de Estudantes candidatos/as para o ano letivo de 2022 
 

Organização: Fundação de Ensino de Contagem 

Página 22 de 56 
 

 

8.30. Nos termos do Decreto Municipal nº 637, de 28 de janeiro de 2016, 

especialmente no Art. 3º, inciso II, o candidato transgênero que desejar ser 

tratado pelo nome social durante a realização das provas deverá, conforme 

prazos descritos no subitem 8.31 deste edital:  

 

a) Fazer a opção na ficha de inscrição;  

b) Enviar cópia do CPF e do documento de identidade; 

c) Enviar declaração digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome 

social e uma foto recente. 

 

8.30.1. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c”do subitem 8.30 deverão 

ser entregues diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Funec/Diretoria de 

Prestação de Serviços, no endereço: Rua Coimbra, 100, 2º andar, Bairro: Santa 

Cruz Industrial - Contagem/MG, das 8h às 12h e de 13h às 17h, dentro do 

prazo previsto no subitem 8.31 deste edital.  

 

8.30.2. As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas 

de acordo com o nome e o gênero constante no registro civil. 

 

8.31. A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do subitem 8.30 deste edital 

deverá ser enviada entre os dias 19 de novembro de 2021 e o dia 06 de 

dezembro de 2021 às 17 horas.  Após esse período, a solicitação será 

indeferida. 

 

8.32. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do 

candidato. 

 

8.33. A Funec não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça 

a chegada dessa documentação a seu destino (alíneas “b” e “c” do item 8.30), 

assim como não serão devolvidos e (ou) fornecidas cópias desses documentos, 

que valerão somente para este processo. 

 

8.34. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social na ficha de 

inscrição terá a solicitação de atendimento especial indeferida, ainda que faça o 

envio da documentação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 8.30 deste 

edital. 

 

8.35. A solicitação de ser tratado pelo nome social será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
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8.36. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo 

nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos, na data provável de 9 de dezembro de 

2021. 

 

8.37. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social na ficha de 

inscrição, não terá direito ao referido atendimento no dia de realização das 

provas. Apenas o envio dos documentos não é suficiente para o candidato ter 

sua solicitação de atendimento deferida. 

 

8.38. A Funec reserva-se o direito de exigir documentos complementares que 

atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado. 

 

 

9. DAS PROVAS 

 

9.1. A prova objetiva será valorizada de zero a oitenta pontos, contendo um 

total de quarenta questões objetivas, com quatro alternativas de respostas, das 

quais apenas uma será considerada correta e obedecerá às características 

especificadas no Quadro II a seguir: 

 

Quadro II 

Cursos: Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio na Forma Integrada (1º Ano) 

Provas 
Nº de 

questões 

Valor de cada 

questão 

Pontuação 

máxima 

Língua portuguesa 10 

2 (dois) Pontos 

20 Pontos  

Matemática 10 20 Pontos 

Ciências 06 12 Pontos 

Geografia 07 14 Pontos 

História 07 14 Pontos 

TOTAL 40 - 80 Pontos 

 

 

9.2. A folha de respostas do candidato será lida opticamente. 

 

a) Cada acerto equivale a dois pontos. 

b) Caso alguma questão seja anulada, contam-se dois pontos de cada questão 

para todos os candidatos. 

c) A Funec será responsável pela elaboração, aplicação e apuração dos 

resultados das provas.  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Será admitido recurso quanto: 

 

a) Ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; 

b) Ás questões da prova objetiva e gabarito preliminar; 

c) Á totalidade dos pontos obtidos na prova objetiva, e classificação, desde que 

se refira a erro de cálculo das notas. 

 

10.2. Datas para interposição de recurso: 

 

a) Dias 29 e 30 de novembro de 2021, das 8 às 17h, contra o indeferimento do 

pedido de isenção da taxa de inscrição; 

b) Dia 21 e 22 de dezembro de 2021, das 8 às 17h, contra o gabarito e 

questões; 

c) Dia 12 e 13 de janeiro de 2022, das 8 às 17h, contra a classificação final.  

 

10.3. Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato/a, relativo 

ao gabarito ou ao conteúdo das questões, não sendo aceitos recursos coletivos. 

 

10.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato/a, para cada evento referido 

no item 10.1. e seus subitens, devidamente fundamentado. 

 

10.5. Os recursos mencionados no subitem 10.1 deverão ser entregues em 

envelope fechado, tamanho ofício, contendo na face frontal os seguintes dados: 

Funec – Recurso Processo Seletivo de Estudantes – Nome do/a candidato/a, 

número de inscrição e assinatura do/a candidato/a. 

 

10.6. Os recursos serão protocolizados: 

a) Na Funec, endereço: Rua Coimbra, 100, 2º andar, Bairro: Santa Cruz 

Industrial - Contagem/MG, de 8 às 12h e de 13 às 17h, na data estabelecida no 

item 10.2.ou; 

b) pelo e-mail funec.recursos@edu.contagem.mg.gov.br , das 9 horas do 

primeiro dia às 23:59 horas (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) na 

data estabelecida no subitem 10.2 deste edital. 

 

10.7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será considerado. 

 

10.8. Os recursos deverão obedecer às seguintes determinações: 

 

mailto:funec.recursos@edu.contagem.mg.gov.br
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a) Ser, preferencialmente, digitado ou datilografado, em duas vias (original e 

cópia), a serem ambas enviadas à Funec; 

b) Apresentar cada questão ou item em folha separada; 

c) Ser elaborado com argumentação lógica, consistente e ser acrescido de 

indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seu 

questionamento; 

d) Conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada; 

e) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso; 

f) Ter na capa a identificação de cada recurso/questão conforme modelo a 

seguir: 

 

Edital Nº 02/2021 - Processo Seletivo de Estudantes candidatos/as para o ano letivo de 

2022 

Candidato: 

_______________________________________________________________ 

N°do documento de identidade: 

______________________________________________ 

N° de inscrição: 

__________________________________________________________ 

Recurso:______________________________________________________________ 

N° da Questão:     _____  

Fundamentação e argumentação lógica: 

Data: ___/___/___ 

Assinatura: _________________________________________ 

 

 

10.9. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

 

a) Não estiverem devidamente fundamentados; 

b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

c) Forem encaminhados via fax ou telegrama; 

d) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no 

subitem 10.2; 

d) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a 

selecionada para recurso; 

e) Serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou 

fundamentação idênticas; 

f) Forem interpostos em desacordo com o determinado no subitem 10.8 deste 

edital. 
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10.10. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) 

será (ão) atribuído(s) a todos/as os/as candidatos/as que fizeram as provas, 

independentemente de interposição de recursos. 

 

10.11. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 

impetrados, e as folhas de respostas serão corrigidas de acordo com o novo 

gabarito oficial definitivo. 

 

10.12. Na ocorrência do disposto nos subitens 10.2, alínea “b” e 10.2 alínea “c”, 

poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma 

classificação superior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação 

do/a candidato/a que obtiver zero na prova objetiva. 

 

10.13. Na correção das folhas de respostas serão computadas como erros, 

sendo desconsideradas as questões não assinaladas, as que contenham mais 

de uma resposta ou as rasuradas, ainda que legíveis.  

 

10.14. O prazo para interposição de recurso é comum a todos os candidatos. 

 

10.15. O resumo das decisões dos recursos será disponibilizado na Funec, 

endereço: Rua Coimbra, 100, 2º andar, Bairro: Santa Cruz Industrial - 

Contagem/MG, de 8 as 12h e de 13 as 17h para consulta individual, até a data 

da homologação deste Processo Seletivo.  

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO 

 

11.1. A classificação final do candidato no Processo Seletivo será decorrente do 

somatório dos pontos por ele obtidos nas provas. 

 

11.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, para efeito de 

classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 

 

a) Com maior número de acertos na Prova de Língua Portuguesa; 

b) Com maior número de acertos na Prova de Matemática. 

c) Com maior número de acertos na Prova de História. 

d) Com maior número de acertos na Prova de Geografia. 

e) Com maior número de acertos na Prova de Ciências. 

f) Que tiver idade maior, considerando-se o dia, mês e ano do nascimento.  

 

11.3. Apurada a classificação, esta será publicada em lista geral, para todos os 

cursos de Novo Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio 

na forma integrada (1º Ano), como classificação preliminar do Processo 
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Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, a partir 

das 16h do dia 11 de janeiro de 2022. 

 

11.4. Vencido o prazo para interposição de recursos contra a classificação final, 

esta será publicada como resultado final do Processo Seletivo, no endereço 

eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 17 de janeiro de 2022. 

 

 

12. DA ESCOLHA DE VAGA E MATRÍCULA 

 

Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio na forma 

integrada (1º Ano). 

 

12.1. A matrícula do candidato aprovado será efetuada em um único dia e local, 

sendo que, primeiramente ele fará a escolha de vagas e em sequência a 

efetivação da matricula através da entrega da documentação conforme item 

13.1. 

 

ESCOLHA DA VAGA – CHAMADA PÚBLICA 

 

12.1.1. A escolha da vaga obedecerá rigorosamente à classificação do candidato 

presente e às vagas disponibilizadas. 

 

12.1.2. De acordo com a classificação indicada no Quadro III abaixo, o 

candidato deverá fazer a opção do curso, da unidade da Funec e do 

itinerário formativo (Anexo II) em que deseja estudar, comparecendo, na data 

e horário estipulados, ao endereço Rua Bernardo Monteiro, nº 20 – Centro – 

Contagem - Auditório Cleusa L. Barra – da unidade Centec.  

 

 

Quadro III 

 

 

Classificação do 

candidato 

 

Vagas/ 

classificados 

 
Data 

 
Horário 

 
Local 

 

Todos classificados 
Pessoas com 

deficiência 

 

24/01/2022 

 

8h30min 

 

 

 

 

 

 

Classificados de 001 a 

60 
Preto, pardo ou 

indígena 

24/01/2022 
9 horas 

Classificados de 61 a 

121 Preto, pardo ou 
24/01/2022 

10 horas 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Classificação do 

candidato 

 

Vagas/ 

classificados 

 
Data 

 
Horário 

 
Local 

indígena  

 

 

 

 

 

 

Auditório Cleusa L. 

Barra da unidade 

Centec 

Endereço: Rua 

Bernardo Monteiro, 

nº 20 – Centro - 

Contagem 

 

 

 

 

 

 
F  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificados de 122 a 

182 
Preto, pardo ou 

indígena 

24/01/2022 
11 horas 

Classificados de 183 a 

250 
Preto, pardo ou 

indígena 

24/01/2022 
13 horas 

Classificados de 001 a 

70 
Ampla concorrência 

24/01/2022 
14 horas 

Classificados de 71 a 

140 
Ampla concorrência 

24/01/2022 
15 horas 

Classificados de 141 a 

200 
Ampla concorrência 

24/01/2022 
16 horas 

Classificados de 201 a 

250 
Ampla concorrência 

24/01/2022 
17 horas 

Classificados de 251 a 

300 
Ampla concorrência 

 

25/01/2022 

 

8h30min 

Classificados de 301 a 

350 
Ampla concorrência 

25/01/2022  

9h30min 

Classificados de 351 a 

400 
Ampla concorrência 

25/01/2022 10h30mi

n 

Classificados de 401 a 

450 

 

Ampla concorrência 

25/01/2022 
13 horas 

Classificados de 451 a 

500 

 

Ampla concorrência 

25/01/2022 
14 horas 

Classificados de 501 a 

550 

 

Ampla concorrência 

25/01/2022 
15 horas 

Classificados de 551 a 

600 

 

Ampla concorrência 

25/01/2022 
16 horas 

Classificados de 601 a 

650 
Ampla concorrência 

 

26/01/2022 

 

8h30min 

Classificados de 651 a 

700 
Ampla concorrência 

26/01/2022  

9h30min 

Classificados de 701 a 

750 
Ampla concorrência 

26/01/2022 10h30mi

n 

Classificados de 751 a 

800 
Ampla concorrência 

26/01/2022 
13 horas 

Classificados de 801 a 

850 
Ampla concorrência 

26/01/2022 
14 horas 
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Classificação do 

candidato 

 

Vagas/ 

classificados 

 
Data 

 
Horário 

 
Local 

Classificados de 851 a 

900 
Ampla concorrência 

26/01/2022 
15 horas 

Classificados de 901 a 

950 
Ampla concorrência 

26/01/2022 
16 horas 

Classificados de 951 a 

1.000 
Ampla concorrência 

26/01/2022  

17 horas 

Classificados de 1.001 a 

1.050 
Ampla concorrência 27/01/2022 

 

8h30min 

Classificados de 1051 a 

1.100 
Ampla concorrência 

27/01/2022 
9h30min 

Classificados de 1.101 a 

1.150 
Ampla concorrência 

27/01/2022 10h30mi

n 

Classificados de 1.151 a 

1.200 
Ampla concorrência 

27/01/2022 
13 horas 

Classificados de 1.201 a 

1.250 
Ampla concorrência 

27/01/2022 
14 horas 

Classificados de 1.251 a 

1.300 
Ampla concorrência 

27/01/2022 
15 horas 

Classificados de 1.301 a 

1.350 
Ampla concorrência 

27/01/2022 
16 horas 

Classificados de 1.351 a 

1.400 
Ampla concorrência 

27/01/2022  
17 horas 

Classificados de 1.401 a 

1.450 
Ampla concorrência 28/01/2022 

 
8h30min 

Classificados de 1.451 a 

1.500 
Ampla concorrência 

28/01/2022 
9h30min 

Classificados de 1.501 a 

1.550 
Ampla concorrência 

28/01/2022 10h30mi
n 

Classificados de 1.551 a 

1.600 
Ampla concorrência 

28/01/2022 
13 horas 

Classificados de 1.601 a 

1.650 
Ampla concorrência 

28/01/2022 
14 horas 

Classificados de 1.651 a 

1.700 
Ampla concorrência 

28/01/2022 
15 horas 

Classificados de 1.701 a 

1.750 
Ampla concorrência 

28/01/2022 
16 horas 

Classificados de 1.751 a 

1.800 
Ampla concorrência 

28/01/2022  
17 horas 
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12.1.3. O candidato que não comparecer no dia e horário estabelecidos no 

Quadro III acima, poderá fazer a opção, caso haja vagas, no horário das 18:30 

às 19h durante todos os dias da 1ª (primeira) chamada, para escolher a unidade, 

até a data limite 28/01/2022.  

 

13. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

13.1. No momento da escolha do curso e da unidade, o candidato será 

encaminhado para matrícula na UNIDADE PARA QUAL FEZ SUA ESCOLHA. A 

efetivação se dará com a apresentação obrigatória dos seguintes documentos, 

todos (original e cópia) para que autenticação seja feita no ato da apresentação 

dos referidos documentos por um servidor da Funec.  

 

 Documentos pessoais:   

a) Histórico Escolar (original e cópia) ou declaração de conclusão do Ensino 

Fundamental original emitida pela escola em que o estudante concluiu o Ensino 

Fundamental com validade não superior a trinta dias; 

b)  Duas fotos 3x4 (recentes); 

c)  Comprovante de endereço. (original e cópia); 

d) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 

e) CPF(original e cópia); 

f)  RG(original e cópia); 

g) Laudo Médico para estudantes com deficiência (original e cópia); 

h) declaração  redigida de próprio punho da condição de preto, pardo, indígena . 

 

13.2. A matrícula só poderá ser feita pelo pai, mãe ou responsável, se o 

candidato aprovado for menor de idade. E/ou conforme item 13.3. 

 

13.3. A matrícula poderá ser feita por procurador constituído em instrumento 

particular de procuração simples com firma reconhecida em cartório, ou pelo pai 

ou mãe do matriculando. Para o pai ou mãe, fica dispensada a apresentação de 

procuração, mas devem comprovar a paternidade. A Funec não se 

responsabiliza por erro cometido pelo procurador ou representante do candidato.  

 

13.4. Caso o candidato não tenha toda documentação necessária para efetivar a 

matrícula no prazo estabelecido no Quadro III, perderá a vaga.  

 

13.5. As matrículas deverão ser realizadas nas datas conforme estabelecidas no 

Quadro III. 
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13.6. A partir do dia 04 de fevereiro de 2022, tendo em vista o encerramento do 

Processo Seletivo de Estudantes-Edital 02/2021, fica estabelecido que, caso 

haja vagas remanescentes para o Ensino Médio Regular e Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada em alguma das unidades 

escolares da Funec, as vagas serão preenchidas, observando instrução 

normativa definida pela administração da Fundação de Ensino de Contagem e 

será publicada no Diário Oficial de Contagem. 

 

 

14. SEGUNDA OPÇÃO DE CURSO - LISTA DE INTERESSE 

 

14.1. No ato da matrícula o candidato terá a oportunidade de preencher uma 

lista de segunda opção de curso, das vagas que porventura venham a ocorrer. 

 

14.2. Para o caso do descrito no subitem 14.1, o candidato terá direito de 

escolha para qualquer curso ou itinerário independente da 1ª (primeira) opção de 

curso e de itinerário. 

 

14.3. Será organizada lista de espera por curso, Unidade e itinerário na qual o 

candidato poderá escolher somente 1(uma) opção de curso, conforme 

classificação na primeira etapa. 

 

14.4. A partir desse momento do Processo Seletivo, NÃO são passíveis de 

correção as escolhas/opções feitas pelo candidato, exceto em casos de erro 

interno por parte da Funec efetivamente demonstrado pelo candidato e 

confirmado pela Funec. 

 

14.5. O candidato que não preencher a lista de interesse, perderá a prioridade 

da vaga. Caso haja vagas remanescentes e seja esgotada a lista de interesse, 

voltar-se-á na lista geral do candidato subsequente ao último que foi chamado e 

por ordem de classificação. 

  

14.6. Todas as vagas remanescentes do Processo Seletivo de estudantes Edital 

nº 02/2021 serão publicadas no dia  4 (quatro) de fevereiro de 2021, no 

endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.  Com Informação do 

dia e horário para matrícula. 

 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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15.1. O presente edital possui os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Dos cursos, local de realização, requisito, turno e duração; 

Anexo II – Das vagas e dos itinerários formativos do ensino médio regular e 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada (1º ano); 

Anexo III – Do cronograma básico; 

Anexo IV – Dos conteúdos programáticos; 

Anexo V – Modelo de requerimento de isenção da taxa de inscrição; 

Anexo VI - Formulário de requerimento de prova especial ou de condição 

especial. 

 

15.2. A Funec reserva a si o direito de cancelar o curso em que o número de 

matrículas for menor do que o número de vagas.  

 

15.3. Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer aditivos ou 

complementos ao mesmo, que vierem a ser publicados pela Funec, além das 

disposições e instruções contidas no requerimento de inscrição, no comprovante 

definitivo de inscrição - CDI, na folha de respostas e no caderno de prova.  

 

15.4. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de 

Processo Seletivo de Estudantes da Funec, Portaria Nº 109, de 25 de outubro de 

2021. 

 

15.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem/MG para dirimir as dúvidas 

porventura oriundas do presente Processo Seletivo e que não puderem ser 

resolvidas amigavelmente. 

 

 
Contagem, 04 de novembro de 2021. 

 
 

Telma Fernanda Ribeiro 
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – Funec. 
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ANEXO I 
DOS CURSOS, LOCAL DE REALIZAÇÃO, REQUISITO, TURNO E DURAÇÃO. 

Quadro I 

 

 

CURSO: ENSINO MÉDIO REGULAR 

 

 
Código 

 

 
Unidades 

 

 
Curso 

 

 
Duração 

 

 
Requisito 

 

 
Turno 

 
 
 
 

101 

Cruzeiro do Sul 
(Prédio E. M. 

Gastão da Cunha) 

Ensino 
Médio 

Regular 
3 anos 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

Manhã 

 
Tarde 

 
Inconfidentes 

(Prédio da E.M. 
Heitor Vila Lobos) 

Ensino 

Médio 

Regular 

 

 
3 anos 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 
Manhã 

 
Tarde 

 
Industrial  

 (Prédio E. M. 
Maria do Amparo) 

Ensino 

Médio 

Regular 

 

 
3 anos 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 

 
Manhã 

 
Nova Contagem 
(Prédio da E.M. 
Ana Guedes) 

Ensino 

Médio 

Regular 

 

 
3 anos 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 

 
Noite 

Oitis 

 (Prédio da 
E. M. Albertina 

Alves do 
Nascimento) 

Ensino 

Médio 

Regular 

 

 
3 anos 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 

 
Manhã 

Petrolândia  

(Prédio da E. M. 
Isabel 

Nascimento) 

Ensino 

Médio 

Regular 

 

 
3 anos 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 

 
Noite 

 

 
Ressaca 

 (Prédio da E. M. 
Rita Carmelinda) 

 

Ensino 

Médio 

Regular 

 
 

 
3 anos 

 
Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 
Manhã 

Tarde 

Noite 

Xangri-lá 

(Prédio E. M. 
Vereador Benedito 

Batista ) 

Ensino 

Médio 

Regular 

 

 
3 anos 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 

 
Manhã 
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Quadro II 

 

Cursos: Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada (1º ano) 

 
Código 

 
Unidade 

 
Cursos 

 
Duração 

 
Requisito 

 
Turno 

 
101 

 
 

Centec 

Técnico em 
Química com ênfase 
em biotecnologia e 

suas aplicações 

 
3 anos mais 

estágio 

 
Ter concluído o 

Ensino 
Fundamental 

9º ANO 

 
Integral (manhã 

e tarde) 

 

 
Centec 

Técnico em 
Farmácia com 

ênfase em 
biotecnologia e suas 

aplicações 

3 anos mais 
estágio 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

Integral (manhã 
e tarde) 

 

 
Centec 

Técnico em Análises 
Clínicas com ênfase 
em biotecnologia e 

suas aplicações 

 
3 anos mais 

estágio 

 
Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 
Integral (manhã 

e tarde) 

 

101 

 

 
Riacho Técnico em 

Informática  

 
3 anos mais 

estágio 

Ter concluído o 

Ensino 

Fundamental 

9º ANO 

 
Integral (manhã 

e tarde) 
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ANEXO II 
 
 DAS VAGAS E DOS ITINERÁRIOS DO ENSINO MÉDIO REGULAR E DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA (1º ANO) 

 

Quadro I 

 

Curso: Ensino Médio Regular (1º ano) 

Unidades Turno 
Itinerário 
Formativo 

Vagas 

Descrição Total 
de 

Vagas 

Pessoa 
com 

Deficiên
cia, 

10% do 
Total de 
Vagas 

Negro, 
pardo ou 
indígena, 
20% do 
Total de 
Vagas 

Ampla  
concorr

ência 
 

Cruzeiro 
do Sul 

(Prédio da 
E. E. 

Gastão da 
Cunha) 

Manhã 

Ciências da 
Natureza: 
Interface 

entre saúde 
e sociedade 

30 3 6 21 

- Promover o conhecimento e prática na 
saúde e sua relação com a vida em 
sociedade, nos aspectos da prevenção e 

combate às doenças e endemias. 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
Aplicadas e 

Linguagens e 
suas 

Tecnologias: 
Educação, 

Audiovisual, 
Tecnologia 

e Mídias 
Sociais: 

conexões 
com a vida 

30 3 6 21 

- Inserir os estudantes no mundo do 
cinema, da cultura, do conhecimento, das 
artes, da linguagem cinematográfica, da 
tecnologia e das mídias sociais; 

- Democratizar as relações escolares por 
meio da escuta generosa, das falas e 
experiências de vida das diversas 
juventudes; 

- Possibilitar uma conexão de 
conhecimento do mundo, por meio da 
integração dos componentes curriculares, 
permeados pelo audiovisual, as novas 
tecnologias e as midias sociais, visando, 
assim, a construção de saberes 
multiculturais em sintonia com as 
subjetividades e a realidade da vida. 

Tarde 

Ciências da 
Natureza: 
Interface 

entre saúde 
e sociedade 

30 3 6 21 

- Promover o conhecimento e prática na 
saúde e sua relação com a vida em 
sociedade, nos aspectos da prevenção e 
combate às doenças e endemias. 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
Aplicadas e 

Linguagens e 
suas 

Tecnologias: 
Educação, 

Audiovisual, 
Tecnologia 

30 3 6 21 

- Inserir os estudantes no mundo do 
cinema, da cultura, do conhecimento, das 
artes, da linguagem cinematográfica, da 
tecnologia e das mídias sociais;  

- Democratizar as relações escolares por 
meio da escuta generosa, das falas e 
experiências de vida das diversas 
juventudes; 

- Possibilitar uma conexão de 
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e Mídias 
Sociais: 

conexões 
com a vida 

conhecimento do mundo por meio da 
integração dos componentes curriculares, 
permeados pelo audiovisual, as novas 
tecnologias e as midias sociais, visando, 
assim, a construção de saberes 
multiculturais em sintonia com as 
subjetividades e a realidade da vida. 

Inconfid
entes 

(Prédio da 
E.M. Heitor 
Vila Lobos) 

Manhã 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias, 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
Aplicadas, 

Matemática e 
suas 

Tecnologias, 
Linguagens e 

suas 
Tecnologias: 

Aprendendo a 
pensar modos 

de agir no 
mundo 

60 6 12 42 

- Ampliar as percepções dos estudantes acerca 
de questões sociais, culturais e ambientais, e 
sobre a produção de compromissos éticos com 
a vida em suas mais diversas manifestações; 
 
- Desenvolver conhecimentos acerca das 
transformações nos diversos espaços 
geográficos, e dos papéis históricos das 
instituições nas sociedades; 
 
- Desenvolver projetos educacionais que 
estimulem experimentações de produção de 
si mesmo, por meio da arte, para que, ao 
final do Ensino Médio, os estudantes 
adquiram habilidades que os permitam atuar 
no mundo, com respeito às diversas vidas 
existentes 

 

 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias, 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
Aplicadas, 

Matemática e 
suas 

Tecnologias, 
Linguagens e 

suas 
Tecnologias: 
Aprendendo 

a pensar 
como um 
cientista 

60 6 12 42 

- Promover uma formação transversal, 
através do contato com os modos de 
produzir ciência, em cada uma dessas 
áreas de conhecimento. Dar ao estudante, 
ao final do Ensino Médio, meios de 
construir o conhecimento quanto às 
diversas possibilidades de produção 
científica. 

Tarde 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias, 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
Aplicadas, 

Matemática e 
suas 

Tecnologias, 
Linguagens e 

suas 
Tecnologias: 
Aprendendo 

a pensar 
modos de 

agir no 

30 3 6 21 

- Ampliar as percepções dos estudantes 
acerca de questões sociais, culturais e 
ambientais, bem como sobre  os princípios 
da cidadania e aos compromissos éticos 
com a vida, e em suas mais diversas 
manifestações; 

 - Desenvolver conhecimentos acerca das 
transformações nos diversos espaços 
geográficos, e dos papéis históricos das 
instituições nas sociedades; 

- Desenvolver projetos educacionais que 
estimulem experimentações de produção 
de si mesmos, por meio da arte, para que, 
ao final do Ensino Médio, os estudantes 
adquiram habilidades que os permitam 
atuar no mundo, com respeito às diversas 
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mundo vidas existentes. 

 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias, 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
Aplicadas, 

Matemática e 
suas 

Tecnologias, 
Linguagens e 

suas 
Tecnologias: 
Aprendendo 

a pensar 
como um 
cientista 

30 3 6 21 

- Promover uma formação transversal, 
através do contato com os modos de 
produzir ciência, em cada uma dessas 
áreas de conhecimento. Dar ao estudante, 
ao final do Ensino Médio, meios de 
construir o conhecimento quanto às 
diversas possibilidades de produção 
científica. 

 

 
Industrial  

(Prédio E. 
M. Maria 

do 
Amparo) 

Manhã 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
Tecnologias: 

Meio 
Ambiente e 
saúde: em 
busca de 
qualidade 
de vida! 

30 3 6 21 

. Promover a Educação Ambiental, 
despertando o pensamento crítico e 
desenvolvendo no estudante a percepção 
de pertencimento e conscientização, 
referentes à importância da preservação 
ambiental;  

. Promover a saúde e alimentação 
saúdavel, de forma a desenvolver no 
estudante o senso crítico e a 
conscientização sobre as escolhas 
alimentares, bem como o cuidado e o 
conhecimento do seu corpo, a prevenção 
de doenças, e a compreensão da qualidade 
de vida de uma forma ecossistêmica; 

. Ampliar os valores e atitudes criadas, sob 
o enfoque da sustentabilidade, 
comprometendo-se com o futuro do 
planeta; 

. Desenvolver a curiosidade e autonomia;  

. Utilizar informações e conhecimentos 
resultantes de investigações, para propor 
soluções em busca de maior qualidade de 
vida. 

Linguagens 
e suas 

tecnologias
: 

Comunica
ção, 

Cidadania 
e cultura: 

interligado
s à 

tecnologia

. 

60 6 12 42 

. Desenvolver o gosto pela pesquisa 
científica; 

. Promover a inclusão digital; 

. Compreender, refletir e utilizar as 
tecnologias digitais, de forma crítica e ética, 
para produzir conhecimentos, resolver 
problemas, exercer protagonismo e se 
comunicar;  

. Vivenciar a cidadania por meio da 
participação social e política, para 
compreendê-la como exercício de direitos e 
deveres sociais;   

. Refletir continuamente sobre o seu próprio 
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desenvolvimento, sobre seus objetivos 
presentes e futuros; 

. Promover a comunicação argumentativa, 
refletindo sobre a implicação da cultura em 
questões, como democracia, cidadania e 
ética; 

. Refletir sobre a comunicação e sua 
correlação com a cidadania;  

. Conhecer a cultura local e regional, 
essenciais nos processos de formação 
humana, valorizando e incentivando o 
desenvolvimento da região.  

Nova 
Contage
m (Prédio 

da E.M. 
Ana 

Guedes 
Vieira) 

Noite 

Ciências 
humanas 
sociais e 

aplicadas, 
ciências da 
natureza e 

suas 
tecnoçlogia

s e 
linguagens 

e suas 
tecnologias

: 
Realidades 
em revista - 
Conhecer e 
Transformar 

60 6 12 42 

- Desenvolver no estudante o pensamento 
crítico, mediante pesquisa que apresente 
uma visão das dificuldades da comunidade, 
sobre o direito e acesso à água de 
qualidade; 

- Utilizar a metodologia científica para 
aplicar  pesquisas do perfil de consumo de 
água, medidas viáveis de redução de 
consumo e uso sustentável da água; 

- Construir canais de comunicação para 
debater os problemas da comunidade e 
promover campanhas de conscientização 
sobre o tema.  

Ciências 
da 

natureza 
e suas 

tecnologi
as, 

ciências 
humanas 
e sociais 
aplicadas 

e 
linguagen
s e suas 
tecnologi

as: O 
futuro 

em 
perspecti

vas: 
cidadani

a, 
sustenta
bilidade 

e os 
processo

s 
econômi

cos. 

30 3 6 21 

- Contextualizar o estudante sobre 
acessibilidade digital, e como a 
comunidade onde ele está inserido tem 
acesso à internet, a partir do levantamento 
dos dados; 

- Promover a discussão sobre os temas:  
como as redes influenciam no dia a dia; 
fake news; cyberbullyng; crimes 
cibernéticos; doenças decorrentes do uso 
excessivo de internet; 

 - Apresentar as possibilidades de 
empreendedorismo e empregabilidade na 
internet ( Youtubers, blogueiros etc.).  
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Oitis 

(Prédio da 
E. M. 

Albertina 
Alves do 

Nascimento
) 

Manhã 

Ciências da 
Natureza e 

Suas 
Tecnologias  

com 
Matemática e  

Suas 
Tecnologias: 

Maker 
Científico. 

30 3 6 21 

- Aprofundar os estudos nas seguintes 
áreas do conhecimento:  Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias com 
Matemática e suas Tecnologias, tendo 
como foco os seguintes Eixos 
Estruturantes: 

- Detalhar os conteúdos fundantes para 
subsidiar e interpretar os fenômenos, 
processos, dados com auxílio das 
abordagens investigativas, para resolver 
situações cotidianas, com vistas à 
promoção do desenvolvimento local, ao 
qual o estudante está inserido, e a melhoria 
da qualidade de vida; 

- Aplicar os conhecimentos e as 
habilidades adquiridas, de forma inovadora. 
Os estudantes participam ativamente de 
projetos criativos, por meio da utilização e 
integração de diferentes linguagens, 
vivências artísticas e culturais, entre outras;  

- Ampliar habilidades relacionadas ao 
autoconhecimento, empreendedorismo e 
projeto de vida.  

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
aplicadas 

com 
Linguagens e 

suas 
tecnologias: 

Maker 
Sociocultura

l) 

30 3 6 21 

- Aprofundar os estudos nas seguintes 
áreas do conhecimento: Ciências Humanas 

e Sociais Aplicadas com Linguagens e suas 
Tecnologias, tendo como foco os seguintes 
Eixos Estruturantes: 

- Envolver na vida pública, via projetos de 
mobilização e intervenção socioculturais;  

- Propiciar, reconhecer e analisar questões 
sociais, culturais e ambientais diversas, 
considerando e incorporando a situação, a 
opinião e o sentimento do outro. 

- Promover o diálogo, por meio da empatia, 
flexibilidade e resiliência, para a 
colaboração, mediação e resolução de 
conflitos, combate ao preconceito e 
valorização da diversidade; 

- Ampliar habilidades relacionadas ao 
autoconhecimento, empreendedorismo e 
projeto de vida; 

- Aplicar os conhecimentos e as habilidades 
adquiridas de forma inovadora. Os 
estudantes participam ativamente de 
projetos criativos, por meio da utilização e 
integração de diferentes linguagens, 
vivências artísticas e culturais, entre outras.  

Petrolân
dia 

(Prédio 
da E. M. 
Isabel 

Nascime
nto) 

Noite 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
tecnologias: 

Ciências 
Ambientais 
e da Saúde 

60 6 12 42 

- Promover o conhecimento e a 
investigação dos processos 
socioambientais, compreendendo-se todas 
as variáveis que afetam o cotidiano da vida 
humana, animal e vegetal; 

- Capacitar sujeitos poliperceptivos, que 
consigam agir frente aos desafios 
contemporâneos, no que tange à 
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preservação da saúde integral dos seres 
vivos. 

 

Linguagens e 
suas 

Tecnologias: 
Linguagens 
e Produção 
Multimídia 

30 3 6 21 

- Identificar e analisar processos 
discursivos em textos impressos e 
multimidiáticos, considerando a 
intencionalidade e o público-alvo;  

 - Produzir textos de semioses variadas, em 
contextos publicitários, propagandísticos, 
cinematográficos, radiofônicos, entre 
outros, com olhar para a veiculação em 
domínios discursivos on-line e off-line; 

- Apreciar, criticamente, plataformas de 
veiculação midiática (sites, redes sociais, 
entre outras). 

Ressaca 

(Prédio 
da E. M. 

Rita 
Carmelin

da 
Rocha) 

Manhã 

Ciências 
humanas e 

sociais 
aplicadas: 

Novos 
desafios do 
século XXI: 

DIZER o que 
não se deixa 

DIZER 

30 3 6 21 

. Desenvolver a noção de cidadania; 

. Estimular o envolvimento na vida pública; 

. Investigar os diferentes movimentos sociais; 

. Propor mecanismos de intervenção social; 

. Atuar como agente de transformação social; 

. Discutir os movimentos sociais por meio da 
história; 

. Reconhecer a importância da política como 
forma de transformação da realidade. 

Tarde 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
tecnologias: 

Vida 
Sustentável 

na Terra 

30 3 6 21 

- Analisar as diversas transformações da 
energia proveniente do Sol; 

. Analisar o uso da energia em suas 
diversas formas; 

. Discutir sobre a geração de energia 
elétrica tradicional; 

. Pesquisar novas formas de gerar energia 
e desenvolver novos materiais, de forma 
sustentável; 

. Analisar as condições para a vida no 
Planeta. 

Ciências 
humanas e 

sociais 
aplicadas: 

Novos 
desafios do 
século XXI: 

DIZER o que 
não se deixa 

DIZER 

30 3 6 21 

. Desenvolver a noção de cidadania; 

. Estimular o envolvimento na vida pública; 

. Investigar os diferentes movimentos 
sociais; 

. Propor mecanismos de intervenção social; 

. Atuar como agente de transformação 
social; 

. Discutir os movimentos sociais por meio 
da história; 

. Reconhecer a importância da política 
como forma de transformação da realidade. 
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Noite 

Ciências da 
Natureza e 

suas 
tecnologias: 

Vida 
Sustentável 

na Terra 

30 3 6 21 

. Analisar as diversas transformações da 
energia proveniente do Sol; 

. Analisar o uso da energia em suas 
diversas formas; 

. Discutir sobre a geração de energia 
elétrica tradicional; 

. Pesquisar novas formas de gerar energia 
e desenvolver novos materiais, de forma 
sustentável; 

. Analisar as condições para a vida no 
Planeta. 

Ciências 
humanas e 

sociais 
aplicadas: 

Novos 
desafios do 
século XXI: 

DIZER o que 
não se deixa 

DIZER 

30 3 6 21 

. Desenvolver a noção de cidadania; 

. Estimular o envolvimento na vida pública; 

. Investigar os diferentes movimentos 
sociais; 

. Propor mecanismos de intervenção social; 

. Atuar como agente de transformação 
social; 

. Discutir os movimentos sociais por meio 
da história; 

. Reconhecer a importância da política 
como forma de transformação da realidade. 

Xangri-lá 

(Prédio da 
E. M. 

Vereador 
Benedito 
Batista) 

Manh
ã 

Ciências 
Humanas e 

Sociais 
Aplicadas e 
Linguagens: 
Mundo em 
Movimento 

– 
Sustentabili

dade, 
Multicultural
ismo e Vida 

em 
Sociedade 

60 6 12 42 

- Por meio do Projeto Institucional “Raízes 
– Diversidade Sociocultural”, ao longo de 
três anos, o estudante irá: 

- Refletir sobre a necessidade do 
desenvolvimento cotidiano de ações 
individuais e coletivas, que contribuam para 
a formação de uma consciência voltada 
para o respeito ao meio ambiente, bem 
como a construção de estratégias de 
convivência harmônica com os recursos 
naturais, fundamentada no ideal de 
sustentabilidade; 

- Investigar e refletir sobre a diversidade 
cultural brasileira, tendo como eixo 
norteador o conceito de multiculturalismo, 
aplicado às matrizes históricas e culturais 
nacionais; 

- Refletir sobre os processos identitários, 
conflitos e relações de poder que permeiam 
as práticas sociais, tendo a linguagem 
como principal referencial teórico. 
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Ciências da 
Natureza, 

Matemática e 
Tecnologias: 
Mundo em 
Movimento 

– 
Sustentabili
dade, Vida e 

Evolução 

30 3 6 21 

- Por meio do Projeto Institucional “Feira 
Científica”, ao longo dos três anos, o 
estudante irá: 

- Analisar a produção de energia e sua 
importância para a sociedade, além das 
consequências do processo de geração de 
energia para a saúde e o meio ambiente. O 
tema também visa desenvolver o consumo 
sustentável e suas aplicações; 

- Conhecer a dinâmica do universo, seu 
processo evolutivo, e contextualizar o papel 
do ser humano neste sistema, analisando 
simultaneamente, os aspectos ambientais e 
impactos na saúde;  

- Conhecer as tecnologias e suas 
aplicações voltadas para o meio ambiente e 
saúde, e relações com o mercado de 
trabalho.  

TOTAL 870 87 174 609 
- 
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Quadro II 

Cursos: Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada (1º ano) 

Unidades Turno 
Itinerário 

Formativo / 
Curso 

Vagas 

Descrição 
Total de 
Vagas 

Pessoa 
com 

Deficiênci
a, 

10% do 
Total de 
Vagas 

Negro
, 

pardo 
ou 

indíge
na, 

20% 
do 

Total 
de 

Vagas 

Ampla 
concorrên

cia 

CENTEC M /T 

Técnico em 
Química, com 

ênfase em 
Biotecnologia e 
suas aplicações 

30 3 6 21 

- Promover uma educação integral 
de forma a preparar o estudante 
para os desafios da vida em 
sociedade, e da vida profissional. 
Ao final do Ensino Médio, o 
estudante estará apto a:  

- Executar ensaios físico-químicos, 
participar do desenvolvimento de 
produtos e de processos, 
supervisionar operação de 
processos químicos, e operações 
unitárias de laboratório e de 
produção; 

 - Operar equipamentos, em 
conformidade com as normas de 
qualidade, de biossegurança e de 
controle ambiental; 

 - Interpretar manuais, elaborar 
documentação técnica rotineira e de 
registros legais; 

 - Promover uma educação integral, 
de forma a preparar o estudante 
para os desafios da vida em 
sociedade, e da vida profissional. 
Ao final do Ensino Médio, o 
estudante estará apto a: - Realizar 
operações farmacotécnicas. 

 Campo de atuação: indústrias; 

empresas de comercialização e 
assistência técnica; laboratórios de 
ensino, de calibração, de análise e 
controle de qualidade e ambiental; 
entidades de certificação de 
produtos e, tratamento de águas e 
de efluentes. 
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M /T 

Técnico em 
Farmácia, com 

ênfase em 
Biotecnologia e 
suas aplicações 

30 3 6 21 

- Identificar e classificar produtos e 
formas farmacêuticas, composição 
e técnica de preparação;  

- Manipular formas farmacêuticas 
alopáticas, fitoterápicas, 
homeopáticas e de cosméticos. 
Realizar testes de controle da 
qualidade;  

- Executar como auxiliar, as rotinas 
de compra, armazenamento e 
dispensação de produtos;  

- Realizar o controle e manutenção 
do estoque de produtos e matérias-
primas farmacêuticas, sob a 
supervisão do farmacêutico;  

- Atender as prescrições médicas 
dos medicamentos, e identificar as 
diversas vias de administração;  

- Orientar sobre o uso correto e a 
conservação dos medicamentos. 

 Campo de atuação: Como técnico 

em laboratórios de produção de 
cosméticos e fitoterápicos; 
indústrias farmacêuticas; farmácias 
e drogarias comerciais; farmácias 
hospitalares; farmácias magistrais 
(manipulação); farmácias 
homeopáticas. 

M 
/T 

Técnico em 
Análises 

Clínicas, com 
ênfase em 

Biotecnologi
a e suas 

aplicações 

30 3 6 21 

- O Técnico em Análises Clínicas, 
visa à formação integral do cidadão, 
tornando-o apto para trabalhar na 
área de saúde, em laboratórios 
clínicos, veterinários, e pesquisa 
clínica, sempre visando o bem-estar 
da sociedade. 

Campo de Atuação: Hospitais, 

clínicas e postos de saúde; 
laboratórios de diagnósticos 
médicos; laboratórios de pesquisa e 
ensino biomédico; laboratórios de 
controle de qualidade em saúde. 
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RIACHO M /T 

Técnico em 
Informática - 

Ensino Médio na 
forma integrada: 
o ser social e o 

Mundo 
Tecnológico 

60 6 12 42 

- Promover a formação integral do 
aluno, preparando-o para a vida 
pessoal e profissional, conscientizando-
o sobre a importância e a necessidade 
de seu crescimento geral, específico, 
ou técnico especializado, e na 
conquista de seus direitos de cidadania; 
Ao final do Ensino Médio, o estudante 
deverá ser capaz de:  
- inovar, criar, flexibilizar, perceber 
relações e utilizar conhecimentos 
prévios em situações novas, visando à 
melhoria constante do desempenho e 
eficiência na realização do trabalho; 
 
 - Acompanhar os avanços científicos e 
tecnológicos da área, tendo em vista o 
seu aprimoramento e atualização, para 
uma maximização de resultados e da 
utilização de recursos humanos e 
materiais, no exercício de sua 
profissão; - Planejar, organizar e 
realizar o trabalho visando um 
atendimento integral e de qualidade; 
 
 - Executar com responsabilidade, 
compromisso, discrição, iniciativa e 
inovação as diversas atividades 
desenvolvidas na empresa;  
 
- Trabalhar em equipe, valorizando as 
relações inter e intrapessoais que 
conduzem a um melhor desempenho, e 
ao crescimento individual e coletivo. 
 
. Campo de Atuação: Englobam 

empresas de informática e tecnologia 
da informação (TI); escolas; comércios; 
indústrias; organizações públicas e 
privadas em geral; prestação de 
serviços como autônomo, executando 
atividades como desenvolvimento de 
sistemas e banco de dados; construção 
de sites; projeto e manutenção de 
redes; editoração gráfica, e montagem 
e manutenção de computadores. 

 

TOTAL 150 15 30 105 - 

TOTAL DE VAGAS QUADRO I 
+ QUADRO II 

1020 102 204 714 - 
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ANEXO III - DO CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DATAS/ PERÍODOS 

Publicação do edital 04 de novembro de 2021 

Solicitação de isenção da taxa  19 a 23 de novembro de 2021 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 26 de novembro de 2021 

Interposição de recurso contra indeferimento do 

pedido de isenção 
29 e 30 de novembro de 2021 

Resultado da análise de recursos contra 
indeferimento da isenção 

01 de dezembro de 2021 

Inscrição (via internet/rede mundial de 
computadores) 

19 de novembro a 02 de 
dezembro de 2021 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 03 de dezembro de 2021 

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. 

19 de novembro a 03 de dezembro 
de 2021 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição 
(CDI) 

A partir de 10 de dezembro de 
2021 

Realização das provas 19 de dezembro de 2021 

Divulgação do gabarito 20 de dezembro de 2021 

Interposição de recurso contra o gabarito e 

questões da prova 
21 e 22 de dezembro de 2021 

Divulgação da análise dos recursos contra o 

gabarito e questões da prova 
11 de janeiro de 2022 

Divulgação da classificação preliminar 11 de janeiro de 2022 

Interposição de recurso contra a classificação 

preliminar 
12 e 13 de janeiro de 2022 

Divulgação do resultado da análise dos recursos 

contra a classificação 
17 de janeiro de 2022 

Resultado final da classificação (após recursos) 17 de janeiro de 2022 

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

 De 24 a 28 de janeiro de 2022 

Lista de vagas remanescentes 04 de fevereiro de 2022 
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ANEXO IV - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1 - CURSOS: Ensino Médio Regular (1º ano) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
na Forma Integrada (1º ano) 
 
 
 

A) LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Conhecimentos Línguístico-Gramaticais: 

Frase, oração e período. contexto e sentidos. 

Oração e período / Orações: estrutura e conexão. 

Sujeito e predicado: contexto e funções. 

Verbo: características gramaticais e semânticas. 

Uso dos tempos verbais nos tipos textuais. 

Modificadores do verbo: os advérbios e as locuções adverbiais. 

Ortografia/ acentuação. 

A significação das palavras: Sinonímia e Antonímia / Polissemia e homonímia. 

Derivação e composição. 

Substantivos: funções e flexão. 

Substantivos: contexto e sentidos. 

Adjetivos: função e flexão. 

Usos do modo imperativo. 

Conjunções e preposições. 

Artigo/Numeral/Pronome/Interjeição. 

Concordância nominal / Casos especiais de concordância nominal. 

Concordância verbal / Casos especiais de concordância verbal. 

Interpretação, compreensão de texto oral /verbal / Não verbal / Outras 

Linguagens (práticas de linguagem contemporâneas) 

Uso de dicionários específicos e digitais. 

Preparo para uma exposição oral. 

Internet: O verbal e o visual. 

A intolerância nas redes (mídias) / Direitos na rede (mídias). 

Como fazer uma pesquisa escolar / Pesquisa escolar na internet. 

Registro informal / Como fazer anotações / Observação e registro. 

Convivência dentro e fora da escola: tolerância e respeito. 

Tempo e memória / Memória social. 

Nomofobia. 

Gêneros Textuais: 
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Narrativa de ficção / Almanaque / Entrevista / História em quadrinhos / Notícia / 

Roda de conversa / Lenda / Podcast / Cordel em música / Poema em vídeo / 

Poesia e música / Poema narrativo / Acróstico / Contação de história / Crônica / 

Abaixo-assinado /Debate / Folheto / Tirinha / Cartum / Charge. 

 

B) MATEMÁTICA  

 
Números naturais e sistemas de numeração.   
Reta numerada.   
Operações com números naturais.   
Adição de números naturais.   
Propriedades da adição.   
Subtração de números naturais.   
Adição e subtração: operações inversas.   
Multiplicação de números naturais.   
Divisão de números naturais.   
Uma aplicação da divisão: a média aritmética.   
Multiplicação e divisão: operações inversas.   
Arredondamento e resultado aproximado.   
Igualdades e propriedades das igualdades.  
Resolução de problemas envolvendo as 4 operações.   
Potenciação de números naturais.   
Sólidos geométricos.   
Poliedros e corpos redondos.   
Prismas e pirâmides.   
Múltiplos de um número natural.   
Divisores de um número natural.   
Múltiplo e divisor de um número natural.  
Critérios de divisibilidade.   
Decomposição de um número natural em fatores primos.   
Ângulos e polígonos.   
Ponto, plano e reta.   
Ângulos.   
Giros e ângulos.   
Ângulo reto ou ângulo com abertura de ¼ de volta.   
Ângulo raso, ângulo agudo e ângulo obtuso.   
Medida de abertura de um ângulo.   
Retas paralelas e retas concorrentes.   
Posições relativas de 2 retas distintas contidas em um mesmo plano.   
Polígonos.   
Tipos de polígono.   
Plano cartesiano.   
Frações e porcentagem.  
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Frações e medidas.   
Classificação de frações.   
Simplificação de frações e frações irredutíveis.   
Porcentagem.   
Cálculo da porcentagem de uma quantidade.   
Decimais e o sistema de numeração decimal.   
Correspondência entre decimal e fração.   
Operações com decimais.   
Grandezas geométricas: comprimento, perímetro e área.   
Massa e peso.   
Unidades padronizadas de medida de massa.   
Grandeza volume.   
Unidades padronizadas de medida de volume.   
Probabilidade e pesquisa estatística.   
Explorando a ideia de número positivo e de número negativo.   
O conjunto dos números inteiros.  
Representação de pares ordenados de números inteiros no plano 
cartesiano (coordenadas cartesianas).  
Números racionais.  
Operações com números racionais.  
Expressões algébricas e equações do 1º grau.  
Incógnita de uma equação.   
Solução ou raiz de uma equação.   
Conjunto universo e conjunto solução de uma equação.   
Equações do 1o grau com 1 incógnita.   
Resolução de equações do 1º grau com 1 incógnita.  
Geometria: circunferência, ângulo e polígono.   
Circunferência e círculo.   
Tipos de ângulo.   
Construções geométricas de segmentos de reta e de ângulo.   
Ângulos congruentes.   
Ângulos adjacentes.   
Ângulos complementares e ângulos suplementares.   
Ângulos adjacentes e suplementares.   
Ângulos opostos pelo vértice.   
Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal.  
Polígono convexo e polígono não convexo.   
Ângulos internos e ângulos externos dos polígonos.   
Proporções.  
Propriedade fundamental das proporções.   
Proporcionalidade entre grandezas.   
Regra de 3 simples.  
Matemática financeira: regra de sociedade, acréscimos e decréscimos.   
Números proporcionais.   
Números diretamente proporcionais.   
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Números inversamente proporcionais.   
Divisão de um número em partes proporcionais a números dados.  
Regra de sociedade.   
Porcentagem.   
Noções de estatística e probabilidade.   
População e amostra.   
Variável e valor da variável.   
Tipos de variável.   
Frequência absoluta e frequência relativa de uma variável.  
Média aritmética.   
Média aritmética ponderada.   
Probabilidade.   
Experimentos aleatórios.   
Espaço amostral e eventos.   
Evento certo e evento impossível.   
Cálculo de probabilidades.   
 
 

C) CIÊNCIAS  

 
Seres vivos e cadeias alimentares.  
Fotossíntese.  
Teias alimentares.  
Níveis de organização do corpo humano.  
Ossos e músculos.  
Visão.  
Sistema nervoso.  
Substâncias químicas.  
Mudanças de estado físico.   
Ponto de fusão (PF) e ponto de ebulição (PE).   
Matéria.   
Densidade.   
Substâncias químicas.   
Misturas.   
Separação de misturas.   
Transformações Químicas.  
Reação química.   
Substâncias: simples e compostas.   
Processos exotérmicos e processos endotérmicos.   
O petróleo.   
Carvão mineral.   
Atmosfera e hidrosfera.  
Nosso planeta e os recursos minerais.  
Como é a Terra por dentro?   
Rochas magmáticas.   
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Vulcões do mundo.   
Rochas são formadas por minerais.   
Rochas sedimentares.   
Rochas metamórficas.   
Os fósseis e a história da Terra.   
Minerais usados em decoração.   
Ferro.   
Alumínio.   
Vidro.   
Ouro.   
Dia e noite: regularidades celestes.  
Ciclo dia/noite.   
Ritmo biológico.   
Latitude e longitude.   
As estações do ano.   
Biodiversidade.  
Adaptação dos seres vivos.  
Diversidade da vida microscópica  
Fungos.  
Animais invertebrados: principais grupos. 
Saneamento básico.  
Peixes, anfíbios e répteis.  
Aves e mamíferos.  
Principais biomas brasileiros.  
Máquinas simples: Roda-eixo; Alavanca; Polia ou 
roldana; Engrenagem e Plano Inclinado.  
Temperatura, calor e efeito estufa.  
Gases da atmosfera e placas da litosfera.  
  

D) GEOGRAFIA  

 
A Geografia e a compreensão do mundo.  
Paisagem, espaço e lugar.   
O trabalho e a transformação do espaço geográfico.  
Orientação e localização no espaço geográfico.  
Características gerais do planeta Terra.  
A deriva continental e as placas tectônicas.  
As esferas da terra, os continentes, as ilhas e os oceanos.  
As diferentes esferas da terra e a ação dos seres humanos.  
Continentes e ilhas.  
Oceanos e mares.  
O relevo terrestre.  
A água e a hidrografia.  
Clima e vegetação.  
O tempo atmosférico e o clima.  
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As vegetações da Terra.  
O espaço rural e suas paisagens.  
O espaço urbano e suas paisagens.  
Recursos naturais e atividades econômicas.  
A agricultura e a pecuária.  
O artesanato, a manufatura e a indústria.  
O comércio e a prestação de serviços.  
A localização geográfica brasileira e as paisagens.  
Características do território brasileiro.  
Meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia.  
Formação e regionalização do território brasileiro.  
Aspectos demográficos e sociais.  
A heterogeneidade da população brasileira.  
População e trabalho.   
O desemprego e a economia informal.   
Trabalho infantil: uma violação do Estatuto da criança e do Adolescente.  
A mulher no mercado de trabalho.  
Industrialização e urbanização brasileira  
Agricultura familiar  
Agronegócio  
Território e sociedade  
Questões socioambientais e desenvolvimento sustentável  
Aspectos Físicos e sociedade  
O clima   
A vegetação  
Expansão econômica e ocupação  
Organização do espaço, população e paisagem  
Aspectos econômicos  
Paisagem, exploração dos recursos e ocupação territorial  
Organização do espaço, urbanização e atividades econômicas  
Elementos naturais e ocupação territorial  
Organização do espaço econômico e sub-regionalização  
  

E) HISTÓRIA  

 
Tempo, espaço e cultura.  
História: ação e reflexão.   
Para que serve estudar História?   
Periodizações históricas.   
Origens da humanidade. 
Homo sapiens e diversidade cultural.   
Primeiras sociedades.   
Primeiros povos da América. 
Origem dos primeiros habitantes.   
Antiguidade: América, África e Oriente.   
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América antiga.   
América indígena.   
Mesoamericanos e andinos: Olmecas, Maias, Astecas, Incas e Tupis-guaranis.   
Mesopotâmia.   
Povos mesopotâmicos.   
Primeiras cidades.   
Escrita suméria.   
Grécia antiga: das origens à polis.   
Atenas.   
Esparta.   
Conquista macedônica e helenismo.   
Roma antiga: a construção de um império: Monarquia, República e Império.   
Bizantinos, feudalismo e islamismo.   
Império Bizantino.   
Formação da Europa feudal.  
Transformações na Europa feudal.  
Mundo islâmico.  
Modernidade e monarquias nacionais.  
Renascimento cultural.  
Reformas religiosas.  
Absolutismo e mercantilismo.  
Grandes Navegações.  
Povos africanos.  
Conquista da América.  
Colonização espanhola na América.  
Início da colonização.  
Estado e religião.  
Sociedade açucareira.  
Escravidão e tráfico de escravos no Atlântico.  
Conquistas e fronteiras.  
Sociedade mineradora.  
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ANEXO V - REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

À Comissão de Análise de Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição Processo Seletivo 

de Estudantes candidatos/as para o ano letivo de 2022 - edital nº 02/2021  

____________________________________________________________________ 

Nome do (a) requerente 

____________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade – Órgão Emitente 

____________________________________________________________________ 

Endereço Completo 

____________________________________________________________________ 

Telefone para contato 

 

Eu, candidato acima qualificado, declaro para fins de requerimento de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição ao Processo Seletivo de Estudantes candidatos/as para 
o ano letivo de 2022, edital nº 02/2021 que: 


 Não tenho vínculo empregatício registrado em minha Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS).  

 Não possuo vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual 
ou federal.  

 Não possuo contrato de prestação de serviços com o poder público nos âmbitos 
municipal, estadual ou federal.  

 Não aufiro qualquer tipo de renda, proveniente de atividade legalmente reconhecida 
como autônoma.  

 Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de 
junho de 2007 e que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a 
taxa de inscrição em concurso público.  

 Estou ciente de que, de acordo com o inciso I do artigo 4º do referido Decreto, família 
é a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas 
atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio, 
definido como o local que serve de moradia à família.  

 Estou ciente de que, de acordo com o inciso II do artigo 4º do Decreto nº 6.135/2007, 
família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda 
familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar 
mensal de até três salários mínimos.  

 Tenho conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos 
brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo 
aqueles percebidos dos programas descritos no inciso VI do artigo 4º do Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007.  
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 Tenho conhecimento que renda familiar per capita é obtida pela razão entre a renda 
familiar mensal e o total de indivíduos na família.  

 
 
Por fim, declaro que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa 
de inscrição deste Processo Seletivo e estou ciente das penalidades por emitir 
declaração falsa previstas no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 
de setembro de 1979. 
 
Minha condição é: (   ) de desemprego    (   ) hipossuficiência econômica financeira. 
 
Número de identificação social – NIS: ______________________________________ 

 
Anexar os documentos de que tratam os itens 6.4 e 6.5 deste edital e seus 
subitens. 
 
Nesses termos, peço deferimento. 
 
Contagem, ____ de ________________________de 2021. 
 
_____________________________________________________________ 
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 
 
_____________________________________________________________ 
Nome do procurador 
 
 

Para uso da Comissão do Processo Seletivo de Estudantes candidatos/as para o ano 
letivo de 2022 - edital nº. 02/2021 - Processo Seletivo de Estudantes. 
 
(  ) DEFERIDO             (   ) INDEFERIDO  
 
De Acordo:__________________________________________Em: ___/ ____/ 2021 
 
 ____________________________________________________________________ 

Assinatura - matricula 
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL 

OU DE CONDIÇÃO ESPECIAL 

 

 

Nome do (a) requerente:________________________________________________ 
 
Carteira de Identidade:__________________________  
 
CPF:________________________________________ 
 
Telefone(s) para contato:________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________________ 
 
Venho requerer para o Processo Seletivo Estudantes / 2022 – Funec – edital nº 
02/2021. 

 
(     ) Prova em braile 

(     ) Prova ampliada 

(     ) Prova com ledor 

(     ) Prova com intérprete de libras 

(     ) Outros: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Em ____/____ / 2021. 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato (a) 

 

 

Para uso da Comissão de Processo Seletivo de Estudantes da Funec/2022  

 
(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO 

 
De Acordo:______________________________________Em: ___/ ____/ 2021 

Assinatura 

 

 


