
 

Processo Seletivo de Estudantes/2017 - Edital nº 03/2016                              Página 1 de 2 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 
EDITAL Nº 03/2016 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS AOS CURSOS DE ENSINO 
MÉDIO REGULAR E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA 

INTEGRADA/2017 (1º ANO) 
 

1ª RETIFICAÇÃO 

 

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, MERVINA RODRIGUES BRAGA, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, TORNA PÚBLICO a 1ª 
RETIFICAÇÃO do Processo Seletivo de Estudantes de 1º ano, para o ingresso no ano de 2017, 
nos cursos de Ensino Médio Regular e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 
Forma Integrada. 
 

1) No item 6 fica acrescido os seguintes subitens: 

 
6.30.  Nos termos do Decreto municipal nº 637, de 28 de janeiro de 2016, especialmente o 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 6.31 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. 
 
6.30.1. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c’ do subitem 6.30, deverá ser entregue: 

 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: 
Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h, dentro do 
prazo previsto no item 6.31 deste Edital;  
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à 
Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de 
Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG - CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade 
do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 6.31 deste 
Edital. 

 
6.30.2.  As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o 
nome e o gênero constantes no registro civil. 
 

6.31.  A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 6.30 deste edital deverá ser enviada a 
partir do dia 01 de dezembro de 2016 até o dia 30 de dezembro de 2016 às 17 horas. Após 
esse período, a solicitação será indeferida. 
 
6.32. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 
6.33. A FUNEC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 
documentação a seu destino, assim como não serão devolvidos e(ou) fornecidas cópias desses 
documentos, que valerão somente para este processo. 
 

6.34. 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 6.30 deste edital. 
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6.35.  A solicitação de ser tratado pelo nome social, será atendida segundo os critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 
 

6.36. 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 13 de janeiro de 2017. 
 
6.37. 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. 
 

6.38. A FUNEC reserva-se o direito de exigir documentos complementares que atestem a 
condição que motiva a solicitação de atendimento declarado. 

 

 

Contagem, 30 de novembro de 2016. 

 
 

Mervina Rodrigues Braga 
Presidente da FUNEC 

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

