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FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015 
 

2ª RETIFICAÇÃO 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES até 19/05/2015 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC - 

Evandro José da Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em 

vigor, torna público a 2ª RETIFICAÇÃO do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 

Nº 01/2015:  

 

1 - NO ITEM 5.2 

Onde se lê: 

 

5.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via Internet - das 09 (nove) horas do 

dia 23/04/2015 (quinta-feira) às 19 (dezenove) horas do dia 15/05/2015 (Sexta-

feira). 

 

LEIA-SE: 

 

5.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via Internet - das 09 (nove) horas do 

dia 23/04/2015 (quinta-feira) às 19 (dezenove) horas do dia 19/05/2015 (Terça-

feira). 

 

2- NOS SEGUINTES ITENS  

Onde se lê: 

 

5.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos das 09 (nove) horas do dia 23/04/2015 

(quinta-feira) às 19 (dezenove) horas do dia 15/05/2015 (sexta-feira), por meio do 

link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplificado da FAMUC – 

Edital Nº. 01/2015, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 

seguir:  

a) ler atentamente este Edital;  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código do cargo 

para o qual concorrerá de acordo com o ANEXO I deste Edital, confirmar os dados 

cadastrados e transmiti-los pela Internet;  

c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição 

correspondente;  

d) efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.1, 

de acordo com o cargo para o qual irá concorrer, até o dia 18/05/2015.  

5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2, alínea “c”, será emitido em 

nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para 

possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago 

até o dia 18/05/2015.  

5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o 

pagamento, em dinheiro, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancário, na 

rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de 

cada instituição bancária, até o dia, até o dia 18/05/2015. 

5.2.5. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 

na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 

considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito 

no período de inscrição determinado neste edital. 

5.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para 

impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, até o último 

dia de pagamento – 18 de maio de 2015, ficando indisponível a partir desta data.  

5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de 

impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC de 

eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade 

de efetivação da inscrição.  

5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação, pela 

instituição bancária, à FUNEC, do pagamento no valor da taxa de inscrição 

concernente ao candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento 

Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.  

5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem 

efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.2 deste Edital, não sendo devido 

ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.  

5.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa 

eletrônico, transferência, depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de 

pagamento ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.  

5.2.11. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, 

devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da 

efetivação do pagamento feito até o dia 18/05/2015.  
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5.2.12. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da vaga escolhida, 

prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes, 

sendo que as demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que 

sejam para cargos diferentes.  

5.2.13. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do 

candidato neste Processo Seletivo Simplificado, devendo o mesmo estar autenticado 

ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite 

do vencimento (18/05/2015), não sendo considerado para tal o simples agendamento 

de pagamento.  

5.2.14. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência 

do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 

formalmente, nos termos do subitem 12.1, alínea “b”.  

 

LEIA-SE: 

5.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos das 09 (nove) horas do dia 23/04/2015 

(quinta-feira) às 19 (dezenove) horas do dia 19/05/2015 (terça-feira), por meio do 

link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplificado da FAMUC – 

Edital Nº. 01/2015, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a 

seguir:  

a) ler atentamente este Edital;  

b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código do cargo 

para o qual concorrerá de acordo com o ANEXO I deste Edital, confirmar os dados 

cadastrados e transmiti-los pela Internet;  

c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição 

correspondente;  

d) efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.1, 

de acordo com o cargo para o qual irá concorrer, até o dia 20/05/2015.  

5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2., alínea “c”, será emitido em 

nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para 

possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago 

até o dia 20/05/2015.  

5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o 

pagamento, em dinheiro, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancário, na 

rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de 

cada instituição bancária, até o dia 20/05/2015. 

5.2.5. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias 

na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito 

no período de inscrição determinado neste edital. 

5.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para 

impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, até o último 

dia de pagamento – 20 de maio de 2015, ficando indisponível a partir desta data.  

5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de 

impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC de 

eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade 

de efetivação da inscrição.  

5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação, pela 

instituição bancária, à FUNEC, do pagamento no valor da taxa de inscrição 

concernente ao candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento 

Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.  

5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem 

efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.2 deste Edital, não sendo devido 

ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.  

5.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa 

eletrônico, transferência, depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de 

pagamento ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.  

5.2.11. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, 

devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da 

efetivação do pagamento feito até o dia 20/05/2015.  

5.2.12. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da vaga escolhida, 

prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes, 

sendo que as demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que 

sejam para cargos diferentes.  

5.2.13. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do 

candidato neste Processo Seletivo Simplificado, devendo o mesmo estar autenticado 

ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite 

do vencimento (20/05/2015), não sendo considerado para tal o simples agendamento 

de pagamento.  

5.2.14. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência 

do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 

formalmente, nos termos do subitem 12.1, alínea “b”.  
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3 - ANEXO IV – DO CRONOGRAMA BÁSICO 

Onde se lê: 

 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC                                

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015 

 

ANEXO IV – DO CRONOGRAMA BÁSICO 

 

Etapas/fases Datas/períodos 

Publicação do Edital 01/04/2015 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 
22, 23 e 

24/04/2015 

INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
23/04/2015 a 

15/05/2015 

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de 

inscrição 
04/05/2015 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de 

isenção da taxa de inscrição 
05 e 06 /05/2015 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento 

dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 
12/05/2015 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição(CDI) via 

internet, com os locais e horários da prova objetiva 
22/05/2015 

PROVA OBJETIVA 31/05/2015 

Divulgação do Gabarito 01/06/2015 

Recebimento de recursos contra questões e o gabarito 02 e 03/06 /2015 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos 

contra as questões e os gabaritos preliminares das provas 

objetivas 

12/06/2015 

Divulgação do resultado da prova objetiva e classificação final 16/06/2015 
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Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e 

classificação final 
17 e 18/06/2015 

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova 

objetiva e classificação final 
23/06/2015 

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 23/06/2015 

Homologação  

 

 

LEIA-SE: 

 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC                                

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015 

 

ANEXO IV – DO CRONOGRAMA BÁSICO 

 

Etapas/fases Datas/períodos 

Publicação do Edital 01/04/2015 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 
22, 23 e 

24/04/2015 

INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
23/04/2015 a 

19/05/2015 

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de 

inscrição 
04/05/2015 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de 

isenção da taxa de inscrição 
05 e 06 /05/2015 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento 

dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 
12/05/2015 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição(CDI) via 

internet, com os locais e horários da prova objetiva 
25/05/2015 

PROVA OBJETIVA 31/05/2015 
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Divulgação do Gabarito 01/06/2015 

Recebimento de recursos contra questões e o gabarito 02 e 03/06 /2015 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos 

contra as questões e os gabaritos preliminares das provas 

objetivas 

12/06/2015 

Divulgação do resultado da prova objetiva e classificação final 16/06/2015 

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e 

classificação final 
17 e 18/06/2015 

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova 

objetiva e classificação final 
23/06/2015 

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 23/06/2015 

Homologação  

 

 

Contagem, 18 de maio de 2015. 

 

Evandro José da Silva  

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 

FAMUC. 

 


