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Permanecem inalterados todos os demais termos da aludida portaria. 

Contagem, 16 de março de 2021.

Monique Najara Aparecida Pacheco
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Funec

PORTARIA FUNEC Nº 36, DE 16 DE MARÇO DE 2021. 

Institui a Comissão Executiva com competência para estabelecer as regras e realizar o processo de consulta interna para escolha de Vice-Presidente da Fundação de 
Ensino de Contagem – FUNEC.

A PRESIDENTE DA FUNEC, no exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017; Decreto nº 29 de 18 de março 
de 2013; Decreto nº 434, de 20 de março de 2018; Decreto nº 453, de 26 de março de 2018;

RESOLVE: 

Art. 1° - Instituir Comissão Executiva para organizar e promover consulta interna para formação de uma lista, com até três nomes, para o exercício do cargo em co-
missão de Vice-Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, conforme o Decreto Municipal n° 063, de 15 de março de 2021, composta pelos seguintes 
membros:

Adriana Mara Vasconcelos Fernandes de Oliveira - Mat. 371769
Geraldo Mangel Pereira - Mat. 13914472
Mylene Aparecida Ribeiro Aguiar - Mat. 01941948
Paulo Henrique Rodrigues - Mat. 13913543
Paulo Renato Barbi Brescia - Mat. 1543323 

Art. 2° - Designar para o cargo de Presidente da Comissão, o Sr. Paulo Renato Barbi Brescia - Matrícula 1543323. 

Art. 3° - Compete à Comissão Organizadora: 

I - coordenar o processo de consulta interna para a escolha de Vice-presidente da FUNEC, de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas por Edital;

II – Divulgar as regras contidas em Edital;

III - homologar as inscrições deferidas e publicar a lista dos eleitores aptos a votar;

IV - supervisionar as ações de divulgação de cada inscrito;

V - providenciar o apoio necessário para a realização do processo de consulta;

VI - credenciar fi scais dos(as) inscritos(as), para atuarem no decorrer do processo de consulta;

VII – Receber e julgar recursos e apurar resultados.

Art. 4° - A Comissão Executiva poderá convocar servidor para prestar assessoramento técnico-administrativo e emitir nota técnica sobre assunto específi co. 

Art. 5° - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se. 
Contagem/MG,

Fundação de Ensino de Contagem, em Contagem-MG, aos 16 de março de 2021.

TELMA FERNANDA RIBEIRO
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem


