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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

PROCESSO SELETIVO DE INSTRUTORES  

EDITAL Nº 02/2021 

1ª RETIFICAÇÃO 

A Presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, Telma Fernanda 

Ribeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 

pública a 1ª retificação do Processo Seletivo de Instrutores para ministrar cursos de 

Formação Inicial e Continuada – FIC em atendimento ao Programa Nacional de Acesso 

ao Curso Técnico e Emprego – PRONATEC/NOVOS CAMINHOS. 

1) No subitem 6.2.7, 

ONDE SE LÊ: 

6.2.7. Serão tornadas sem efeito, as inscrições dos candidatos que não enviarem os 

documentos a que se refere o subitem 9.5.1 deste Edital.  

 

LEIA-SE: 

 

6.2.7. Serão tornadas sem efeito, as inscrições dos candidatos que não enviarem os 

documentos a que se refere o subitem 8.5.1 deste Edital.  

 

2)  No subitem 9.1, 

ONDE SE LÊ: 

9.1. Para o julgamento da experiência profissional e de títulos, de caráter 

classificatório, serão recebidos e julgados apenas os documentos dos primeiros 10 

(dez) candidatos da ampla concorrência, de cada função, classificados na 1ª etapa 

nos termos deste Edital, de todos os aprovados da lista de deficientes, 2 (dois) 

candidatos da lista de negros e pardos, classificados conforme o quadro I abaixo: 

 

QUADRO I 

FUNÇÕES CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ A 

POSIÇÃO 

De cada 

função 

Ampla concorrência 10ª 

Deficientes Todos os classificados 

Negros e pardos 2ª 
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LEIA-SE: 

9.1. Para o julgamento da experiência profissional e de títulos, de caráter 

classificatório, serão recebidos e julgados apenas os documentos dos primeiros 20 

(vinte) candidatos da ampla concorrência, de cada função, classificados na 1ª etapa 

nos termos deste Edital, de todos os aprovados da lista de deficientes, 4 (quatro) 

candidatos da lista de negros e pardos, classificados conforme o quadro I abaixo: 

QUADRO I 

FUNÇÕES CANDIDATOS CLASSIFICADOS ATÉ A 

POSIÇÃO 

De cada 

função 

Ampla concorrência 20ª 

Deficientes Todos os classificados 

Negros e pardos 4ª 

 

3) Fica acrescido o subitem 9.3.1 com a seguinte redação: 

9.3.1. Os candidatos classificados na 1ª etapa, do 11º ao 20º da ampla concorrência 

e o 3º e 4º da lista negros e pardos na forma estabelecida neste Edital, serão 

convocados para a 2ª etapa e terão seus nomes publicados no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Contagem/MG e divulgados no endereço eletrônico: 

www.contagem.mg.gov.br/concursos , no dia 18 de maio de 2021.  

 

4) Fica acrescido o subitem 9.4.1 com a seguinte redação: 

 

9.4.1. Os candidatos que forem convocados no dia 18 de maio de 2021, deverão 

enviar para o e-mail funec.selecaopronatec@edu.contagem.mg.gov.br no período 

das 9 horas do dia 24 de maio de 2021 às 23:59 horas (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos) do dia 26 de maio de 2021, a seguinte 

documentação:  

1) Comprovante definitivo de Inscrição (CDI) de Instrutor Colaborador Externo, 

indicando o código da opção da função para a qual concorrerá, de acordo com o 

Anexo I deste Edital; 

2) Modelo Padrão de Currículo - ANEXO IV deste edital; 

3) Cópia da documentação comprobatória das informações constantes no Modelo   

Padrão de Currículo de acordo com o especificado nos subitens 8.1 e 8.5. 

3) Documentos que comprovam os requisitos exigidos para a função que o candidato 

se inscreveu. 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
mailto:funec.selecaopronatec@edu.contagem.mg.gov.br
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5)  O anexo II – Do cronograma básico, passa vigorar a seguinte redação: 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

PROCESSO SELETIVO DE INSTRUTORES  

EDITAL Nº 02/2021 

ANEXO II  

DO CRONOGRAMA BÁSICO RETIFICADO 
 

Etapas / Fases Datas / Períodos 

Publicação do Edital 25/03/2021 

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES PELA INTERNET - 1ª ETAPA 15/04/2021 

ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÕES PELA INTERNET - 1ª ETAPA 22/04/2021 

Publicação do resultado da Análise de 1ª Etapa, após 16 horas 28/04/2021 

Convocação para a 2ª Etapa – Envio dos documentos para o e-mail 28/04/2021 

Convocação para a 2ª Etapa – classificados na 1ª etapa, do 11º ao 20º da 
ampla concorrência e o 3º e 4º da lista negros e pardos - Envio dos 

documentos para o e-mail 

18/05/2021 

Recebimento de recurso contra o resultado da Análise de 1ª Etapa 29 e 30/04/2021 

Divulgação do julgamento dos recursos contra o resultado da Análise de 1ª Etapa 
04/05/2021 

Recebimento dos documentos via e-mail - currículo/experiência profissional / 

 títulos - 2ª Etapa 

05,06 e 
07/05/2021 

Recebimento dos documentos via e-mail - currículo/experiência profissional / 

títulos - 2ª Etapa - classificados na 1ª etapa, do 11º ao 20º da ampla 
concorrência e o 3º e 4º da lista negros e pardos 

24, 25 e 
26/05/2021 

Divulgação do resultado da Análise da 2ª Etapa e Classificação Final 11/06/2021 

Recebimento de Recursos contra o Resultado da Análise da 2ª Etapa e 
Classificação Final 

14 e 15/06/2021 

Divulgação do resultado do julgamento dos Recursos contra o Resultado da 2ª 
Etapa e Classificação Final 

28/06/2021 

Divulgação do resultado da Classificação Final após recursos 28/06/2021 

Homologação 30/06/2021 

 

 

Contagem, 18 de maio de 2021. 

 

                             Telma Fernanda Ribeiro 

Presidente da Funec. 


