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RETIFICAÇÃO  Nº 1 do Edital referente ao PROCESSO S ELETIVO 
SIMPLIFICADO 

– EDITAL PSS/FUNEC nº. 01/2011 –  Fundação de Ensin o de Contagem 
 
 

A Comissão Permanente de Concursos Públicos e Proce ssos Seletivos – 
FUNEC Portaria nº 46 de 08/04/2010 resolve, 
 

 
 
RETIFICAR: 
 
No item 1.2 
 
Onde se Lê:  
 
1.2     O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, 

seus Anexos e eventuais aditamentos, assim como pelas instruções, 
comunicações e convocações dele decorrentes, obedecidas as 
legislações pertinentes e, em especial o aludido TAC – Termo de 
Ajustamento de Conduta nº. 001/201 e  sua execução realizar-se-á sob a 
responsabilidade da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem.  

 
Leia – se: 
 
1.2 O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, 

seus Anexos e eventuais aditamentos, assim como pel as instruções, 
comunicações e convocações dele decorrentes, obedec idas as 
legislações pertinentes e, em especial o aludido TA C – Termo de 
Ajustamento de Conduta nº. 001/2010 e  sua execução  realizar-se-á sob 
a responsabilidade da FUNEC – Fundação de Ensino de  Contagem.  

 
No item 3.1.5 
 
Onde – se Lê: 
“Art. 4º É considerada pessoa com deficiência física a que se enquadra nas 
seguintes categorias: 
 
Leia –se: 
 

“ Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiênc ia a que se enquadra 
nas seguintes categorias: 
No item 6.1.4 
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Onde se Lê: 
 
6.1.4. Valor da Taxa de Inscrição é R$ 25,00(trinta e cinco reais ) e deverá, 
obrigatoriamente, ser paga em agências bancárias por meio de boleto, 
impresso pelo candidato , até o dia 18 de maio de 2011. O candidato deverá 
efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição a té o dia 19 de maio de 
2011, observados os horários de atendimento e transações da instituição 
bancária envolvida. 
 
Leia –se: 
 
6.1.4. Valor da Taxa de Inscrição é R$ 25,00(Vinte e cinco reais) e deverá, 
obrigatoriamente, ser paga em agências bancárias po r meio de boleto, 
impresso pelo candidato, até o dia 18 de maio de 20 11. O candidato 
deverá efetuar o pagamento do valor da taxa de insc rição até o dia 19 de 
maio de 2011, observados os horários de atendimento  e transações da 
instituição bancária envolvida. 
 
No Anexo III 
 
Onde – se Lê: 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO  PSS / FUNEC – 01/2011 
 
 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 02 e 03/2011 
 
Leia – se: 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO  PSS / FUNEC – 01/2011 
 
 

Pedido de isenção da taxa de inscrição  02 e 03/05/2011 
 
 
 

Contagem, 05 de abril de 2011. 
 
 
 

Comissão Permanente de Concursos Públicos e Process os Seletivos - 
FUNEC 

Portaria nº 46 de 08/04/2010 
 


