
 
 
 

EDITAL PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/A S AOS CURSOS DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NAS FO RMAS INTEGRADA E 

SUBSEQUENTE (PÓS MÉDIO) 
 
 

R E T I F I C A Ç Ã O 
 
 

A Presidente da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, comunica  que foram efetuadas as seguintes alterações no referido 

Edital : 

 

Onde se lê: 

2.1.1. O/A candidato/a que tiver concluído o Ensino Médio  em escola pública do município de Contagem 

terá 10 pontos de bonificação. 

Leia-se:  

2.1.1. O/A candidato/a que tiver concluído ou esteja concluindo o Ensino Médio  em escola pública do 

município de Contagem terá 10 pontos de bonificação. 

 

Onde se lê: 

2.1.2. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o/a candidato/a deverá protocolar na 

Administração da FUNEC, Rua de Portugal, nº 8, Bairro Glória, em nome da Comissão do Processo 

Seletivo, Cópia autenticada do Histórico ou declaração original válida pelo período de 30 dias, da escola 

onde o/a mesmo/a concluiu o Ensino Médio, no período de 13 a 23 de dezembro de 2010 no horário de 

8h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min. 

Leia-se:  

2.1.2. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o/a candidato/a deverá protocolar na 

Administração da FUNEC, Rua de Portugal, nº 8, Bairro Glória, em nome da Comissão do Processo 

Seletivo, Cópia autenticada do Histórico ou declaração original válida pelo período de 30 dias, da escola 

onde o/a mesmo/a concluiu ou esteja concluindo o Ensino Médio, no período de 13 a 23 de dezembro de 

2010 no horário de 8h30min às 11h30min ou de 13h30m in às 16h30min. 

 

Onde se lê: 

2.2.1. O/A candidato/a que tiver concluído o Ensino Fundamental  em escola pública do município de 

Contagem terá 10 pontos de bonificação. 

Leia-se:  

2.2.1. O/A candidato/a que tiver concluído ou esteja concluindo o Ensino Fundamental  em escola pública 

do município de Contagem terá 10 pontos de bonificação. 

 

Onde se lê: 

2.2.2. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o/a candidato/a deverá protocolar na 

Administração da FUNEC, Rua de Portugal, nº 8, Bairro Glória, em nome da Comissão do Processo 

Seletivo, Cópia autenticada do Histórico ou declaração original válida pelo período de 30 dias, da escola 



onde o/a mesmo/a concluiu o Ensino Médio, no período de 13 a 23 de dezembro de 2010 no horário de 

8h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min. 

Leia-se:  

2.2.2. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o/a candidato/a deverá protocolar na 

Administração da FUNEC, Rua de Portugal, nº 8, Bairro Glória, em nome da Comissão do Processo 

Seletivo, Cópia autenticada do Histórico ou declaração original válida pelo período de 30 dias, da escola 

onde o/a mesmo/a concluiu ou esteja concluindo o Ensino Fundamental, no período de 13 a 23 de 

dezembro de 2010 no horário de 8h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min. 

 

Onde se lê: 

3.25. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição , deverá 

entrar em contato com a FUNEC, no horário de 8h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min , 

para as devidas orientações, ou  pelo telefone (31) 3356-6736, ou pelo correio eletrônico  

funec.pss@contagem.mg.gov.br ou, ainda na Rua de Portugal,  nº 08, Bairro Glória - Contagem, no 

horário de 8h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min . 

Leia-se:  

3.25. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição , deverá 

entrar em contato com a FUNEC, no horário de 8h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min , 

para as devidas orientações, ou  pelos telefones (31) 3356-6695 / 6371, ou pelo correio eletrônico  

funec.concursos@contagem.mg.gov.br ou, ainda na Rua de Portugal,  nº 08, Bairro Glória - Contagem, no 

horário de 8h30min às 11h30min ou de 13h30min às 16h30min . 
 

 

 

Contagem, 13 de  dezembro de 2010. 

 

 

Cleudirce Cornélio de Camargos 

Presidenta da Funec 
 

 

 

 

 

 


