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Funec

EDITAL Nº 002/2021
PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA INTERNA PARA A ESCOLHA DE VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º – Este Edital tem por objetivo estabelecer as diretrizes para o Processo Seletivo Interno de consulta interna para a escolha do (a) Vice-presidente da Fundação de 
Ensino de Contagem, doravante denominada FUNEC.
Art. 2º – O processo de consulta interna resultará na composição de uma lista com até 03 (três) nomes e será encaminhado à Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO EXECUTIVA

Art. 3º – O processo de consulta interna para a escolha do (a) Vice-presidente da FUNEC será conduzido por uma Comissão Executiva, instituída por meio de Portaria, 
especifi camente para este fi m.
Parágrafo Único – Os componentes da Comissão Executiva serão indicados pela Presidência da FUNEC, por meio de publicação em Portaria.
Art. 4° - A Comissão Executiva terá as seguintes atribuições:
I – coordenar o processo de consulta interna para a escolha do (a) Vice-presidente da FUNEC, de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas por este Edital e 
complementadas por ela.
II – deliberar sobre os recursos interpostos;
III – analisar os casos omissos;
IV – divulgar as regras contidas neste Edital;
V – homologar as inscrições deferidas e publicar a lista dos eleitores aptos a votar.
VI – supervisionar as ações de divulgação de cada inscrito;
VII – providenciar o apoio necessário para a realização do processo de consulta;
VIII – credenciar fi scais dos(as) inscritos(as), para atuarem no decorrer do processo de consulta;
IX – Receber e julgar recursos e apurar resultados;

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE CONSULTA INTERNA

SEÇÃO I
DOS CONSULTADOS

Art. 5º – Estarão aptos a votar todos os servidores(as) que compõem o Quadro de Pessoal efetivo ativo permanente da FUNEC, sendo que para efeito de votação, obser-
var-se-á:
I – O Quadro de servidores é composto por dois segmentos:
a) Docentes
b) Do Quadro Administrativo
II – o (a) servidor (a) afastado (a) em licença para capacitação poderá votar;
III – o (a) servidor(a) que exerce a função técnico-administrativa e de docente votará apenas em um segmento, de sua escolha, devendo comunicá-la formalmente à 
comissão eleitoral.
IV – o (a) servidor(a) afastado(a) em licença sem vencimento para tratar de interesses particulares não poderá se inscrever e nem votar.
V – não será permitido o voto por procuração ou correspondência.
VI – O (A) servidor (a) em exercício em mandato eletivo ou em disponibilidade para outros órgãos poderá votar.
Art. 6º – Não estarão aptos a votar:
I – funcionários (as) contratados por empresas de terceirização de serviços;
II – ocupantes de cargos em comissão sem vínculo efetivo com a instituição;
III – servidores (as) com contrato por tempo determinado.
IV – os (as) servidores (as) de outros órgãos da Administração Pública em exercício na FUNEC.
SEÇÃO II
DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

Art. 7º – Poderão se inscrever para a consulta ao cargo do (a) Vice-presidente da FUNEC, os (as) servidores (as) ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou da 
carreira administrativa, com curso superior de graduação em área de educação, desde que possuam o mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na FUNEC e 03 
(três) anos de experiência em gestão pública escolar, gestão de projetos educacionais ou gestão pedagógica, na educação básica pública.
§1º – Também será considerado experiência em gestão:
I – Exercício da função de Vice-diretor escolar;
II – Exercício de cargos em comissão de diretor no âmbito da gestão da FUNEC.
§2º – Não será considerado experiência em gestão, o exercício de cargos e funções de  direção educacional no âmbito privado.
Art. 8º – A inscrição do (a) candidato (a) realizar-se-á na data prevista no cronograma, devendo ser efetuada pelo endereço eletrônico: funec.selecaointerna@edu.
contagem.mg.gov.br, com a digitalização dos anexos e  dos seguintes documentos:
I – fi cha de inscrição de candidatura conforme modelo anexo;
II – currículo vitae completo;
III – cópia da cédula de identidade ou outro documento ofi cial com foto;
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IV – certidão ou declaração de efetivo tempo de serviço ou protocolo emitido pelo RH da FUNEC;
V – comprovação de titulação;
VI – comprovação de experiência em gestão educacional pública na educação básica pública.
Parágrafo Único – Será considerado para fi ns de comprovação de titulação: Diploma ou
Certifi cado de Conclusão de Curso Superior de graduação na área de educação.

SEÇÃO III
DO CALENDÁRIO

Art. 9º – O processo de consulta obedecerá às datas previstas no cronograma seguinte, sempre em dias úteis e horários de expediente ofi cial, (de 8 h às 17 h) e sendo o 
e-mail: funec.selecaointerna@edu.contagem.mg.gov.br, para contato com a Comissão Executiva.

ATIVIDADE DATA

Publicação do Edital 17/03/2021

Inscrição de candidatos 19 a 25/03/2021

Publicização da lista de votantes aptos 22/03/2021

Apresentação de recursos contra a lista de votantes 23 e 24/03/2021

Divulgação da lista de votantes homologada após recursos 29/03/2021

Divulgação da lista de candidatos 30/03/2021

Apresentação de recursos e impugnação de inscrições 30 e 31/03/2021

Decisão sobre os recursos e homologação de inscrições 05/04/2021

Período de divulgação de candidaturas 29/03 a 05/04/2021

Realização da consulta e apuração do resultado 07/04/2021

Apresentação de recursos contra o Resultado 08/04/2021

Resultado de recursos e resultado fi nal 09/04/2021

Entrega da lista com até 03 (três) nomes à Chefe do Executivo Municipal 12/04/2021

SEÇÃO IV

Subseção I
DA DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURAS

Art. 10 – A divulgação restringir-se-á aos prazos estabelecidos no calendário, constante no art. 9º deste Edital, sob pena de impugnação ou cancelamento da inscrição, 
caso seja comprovada divulgação em período distinto deste.
Art. 11 – Os (as) candidatos (as) terão oportunidade de divulgar suas candidaturas no interior da FUNEC e de suas unidades, sendo permitido:
I – a visita em espaços coletivos e abertos, tais como: refeitório, pátios, locais de vivência, corredores e similares, somente se a consulta for presencial, observando os 
protocolos sanitários e de biossegurança, bem como a Legislação vigente;

II – visitas nos setores administrativos, biblioteca e auditórios; observando os protocolos sanitários e de biossegurança, bem como a Legislação vigente;

III – utilização de perfi s em redes sociais e e-mail pessoais dos (as) candidatos (as);
Parágrafo único – Os (as) candidatos (as) deverão observar o código de ética do servidor público.
Art. 12 – É vedado durante a divulgação da candidatura:
I – a vinculação do (a) candidato (a) e sua candidatura a partidos políticos, mandatos parlamentares ou quaisquer associações, sindicatos, entidades representativas dos 
estudantes e fundações;
II – dispender recursos próprios ou de terceiros que visem ao aliciamento dos votantes;
III – utilizar, direta ou indiretamente, material de consumo, infraestrutura gráfi ca e/ou qualquer mídia ofi cial de comunicação institucional da FUNEC para divulgação;
IV – a produção e distribuição de brindes, tais como bonés, camisetas, canetas, chaveiros, broches e similares;
V – afi xar cartazes e distribuir textos contendo expressões, alusões ou frases ofensivas à honra e/ou a dignidade pessoal ou funcional de qualquer membro da comuni-
dade ou da FUNEC;
VI – danifi car o patrimônio público.
§ 1º – No dia da votação, não será permitida a prática de “boca de urna” e aliciamento de votantes nas dependências da FUNEC, bem como, transporte pago ou facilit-
ado de votantes.
§ 2º – As infrações cometidas, que constam neste artigo estarão sujeitas às regras disciplinares contidas no Estatuto do Servidor Público de Contagem – Lei Nº 2.160 de 
20/12/1990, no Código de Ética do Servidor Público – Decreto Nº 1.928, de 08 de dezembro de 2020, e, neste Regulamento, fi cando a fi scalização a cargo da Comissão 
Executiva e seus colaboradores.
Art. 13 – Homologadas as inscrições dos (as) candidatos (as), no prazo consignado neste edital, a Comissão Executiva dará publicidade à lista contendo os nomes dos 
(as) candidatos (as) ao cargo do (a) Vice-presidente da FUNEC.
Parágrafo Único. A votação será ser feita por meio de sistema eletrônico via WEB.

Subseção II
DA RECEPÇÃO DOS VOTOS

Art. 14 – A votação será feita por meio de formulário eletrônico hospedado em plataforma web.
§1º – O link de acesso ao formulário será disponibilizado no portal do servidor, na área restrita de acesso somente aos servidores da FUNEC.
§2º – Ao acessar o link do formulário de votação, o (a) servidor (a) deverá fazer sua autenticação por meio do seu e-mail institucional para poder votar. 
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§3º – Ao acessar o formulário o (a) servidor (a) deverá informar seu nome completo, sua matrícula e escolher o (a) candidato (a).
§4º – Somente será aceito um voto por servidor (a).
§5º – No processo de apuração dos votos, será verifi cado dentre as matrículas constantes, quais pertencem aos servidores aptos a votar, e somente estes terão seus 
votos computados.
§6º – O (A) servidor (a) que não esteja conseguindo acesso ao seu e-mail institucional, deverá fazer contato pelo e-mail: funec.selecaointerna@edu.contagem.mg.gov.
br. e/ ou procurar a direção da sua unidade de lotação para solicitar ao Núcleo de Tecnologia da Informação a regularização de seu acesso, ou comparecer à rua Coim-
bra, Nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG – CEP: 32340-490.
Art. 15 – O processo de consulta desenvolver-se-á nos dias e horários indicados neste Edital, sendo o voto para a escolha do (a) Vice-presidente da FUNEC, facultativo, 
direto, sigiloso e uninominal.
Art. 16 – Para que o processo de escolha seja validado, deverá registrar o “quórum” mínimo de metade mais um do total de servidores aptos a votar, nos termos do 
Capítulo “III – Do Processo de Consulta Interna”, artigos 5º e 6º.
Art. 17 – A Comissão Executiva credenciará fi scais para acompanhamento da votação e apuração.
Parágrafo Único – A fi scalização da votação não poderá recair sobre o (a) candidato (a) ou sobre integrante da Comissão Executiva.
Art. 18 – O formulário eletrônico estará em funcionamento somente durante o período de votação e encerará automaticamente as 17:00hs da data prevista para a 
votação.

Subseção IV
DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 19 – A apuração do resultado da votação será realizada pela Comissão Executiva e por seus colaboradores na data estabelecida neste Edital.
Art. 20 – A mesa apuradora será constituída por 03 (três) membros e seus respectivos suplentes, indicados pelo Presidente da Comissão Executiva.
Parágrafo Único – A titularidade dos cargos (presidente, vice-presidente e secretário) será defi nida pelo presidente da Comissão Executiva.
Art. 21 – Durante a apuração será garantido o sigilo dos votos.
Art. 22 – A contabilização dos votos ocorrerá em meio eletrônico, assim que contabilizados, a mesa apuradora verifi cará se seu quantitativo corresponde ao número de 
votantes.
Art. 23 – O resultado da apuração será registrado de imediato em ata redigida pelo (a) secretário (a) e assinada pelos componentes da Comissão Executiva.
Art. 24 – O processo de consulta será fi nalizado com o registro em lista, constando os 03 (três) candidatos mais votados ao cargo de Vice-Presidente da FUNEC.

Subseção V
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 25 – Depois de feita a apuração, a Comissão Executiva fará as conferências necessárias e elaborará a ata de apuração e a lista de totalização de votos, registrando 
os 03 (três) candidatos mais votados.
§1º – serão apontados (as) escolhidos (as) os (as) 03 (três) candidatos (as) que obtiverem o maior número de votos válidos.

§2º – O resultado fi nal só será válido se o número de votantes corresponder à metade mais um do número de eleitores votantes.

Art. 26 – Concluída a lista dos escolhidos, a Comissão Executiva divulgará os resultados fi nais.
Parágrafo único – Havendo empate, os critérios de desempate serão, consecutivamente:
I – o (a) candidato (a) mais antigo (a) em exercício na FUNEC;
II – o (a) candidato (a) mais antigo (a) no serviço público municipal de Contagem;
III – o (a) candidato (a) de maior idade.
Art. 27 – A Comissão Executiva encaminhará a Ata da consulta e a lista dos escolhidos  à Presidência da FUNEC, acompanhado de todos os materiais relativos ao proces-
so de consulta interna, no prazo máximo de 48 horas da divulgação do resultado fi nal.

SEÇÃO V
DOS RECURSOS

Art. 28 – Os recursos deverão ser interpostos diretamente junto à Comissão executiva, de acordo com o formulário específi co em anexo, por meio do e-mail: funec.
selecaointerna@edu.contagem.mg.gov.br.
Art. 29 – A competência para o julgamento dos recursos está estabelecida no Artigo 4º deste Edital.
§ 1º – A decisão dos recursos será por maioria simples dos membros titulares da Comissão Executiva, conforme sua competência, cabendo a seu Presidente, em caso de 
empate, o voto de qualidade.
§ 2º – A Comissão Executiva terá um prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas para decidir sobre os recursos apresentados.
Art. 30 – Os julgamentos recursais emitidos pela Comissão Executiva serão em caráter defi nitivo.
SEÇÃO VI
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Art. 31 – Desrespeito ao estabelecido no Art. 12, incisos I ao V.
Sanção: Advertência por escrito.
Parágrafo Único – Verifi cada a reincidência, nos mesmos moldes e pelos (pelas) mesmos (mesmas) autores (autoras) do fato que motivou a primeira advertência, será 
aplicada a sanção de cassação da inscrição do candidato.
Art. 32 – Desrespeito ao estabelecido no Art. 12, incisos VI e §1°.
Sanção: Cassação da inscrição eleitoral.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 – Os casos omissos serão apreciados e deliberados pela Comissão Executiva.
Art. 34 – Após a divulgação do resultado dos recursos, o resultado fi nal do processo de consulta será encaminhado pela(o) Presidente da FUNEC à Prefeita (o).
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COMISSÃO EXECUTIVA CONSULTA INTERNA
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
Instituída pela Portaria FUNEC Nº 36, de 16 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
COMISSÃO EXECUTIVA  DO PROCESSO DE CONSULTA INTERNA – 2021

TELMA FERNANDA RIBEIRO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

FICHA DE INSCRIÇÃO
CANDIDATO AO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA FUNEC
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
ANEXO I

Nome: _____________________________________________________________________
Matrícula: __________________________________________________________________
Telefone: ___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Categoria: (    ) Docente  (    ) Técnico Administrativo
Declaro estar ciente do Regulamento da Comissão Executiva - 2021, publicado em ______de _______________ de 2021.
Contagem,____ de _____________ de 2021.

----------------------------------------------
Assinatura do candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO DE CONSULTA INTERNA – 2021
FORMULÁRIO PARA RECURSOS
IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE

Nome: ______________________________________________________________________
Unidade: _____________________________________________________________________
Matrícula: ____________________________________________________________________
Telefone: _____________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________

Objeto do Recurso:
Fundamentação (Obs.: é livre o uso de mais folhas e anexos a fi m de compor a fundamentação):
Contagem, ____ de _____________ de 2021.

__________________________________________
Assinatura do recorrente

_________________________________________
Comissão Executiva

Contagem, ____ de ______________ de 2021


