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RETIFICAÇÃO  Nº 2 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 56 de 7 de abril de 2 011 

resolve, 
 

 
 
RETIFICAR: 
 
No item 6.1.1 
 
Onde se Lê: 

6.1.1.Via Internet, utilizando-se do endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br, a partir das 09 (nove) horas (Horário de Brasília) do 
dia 04 de maio de  2011 (quarta -feira) até às 17 (dezessete) horas (Horário de 
Brasília) do dia 18 de maio de 2011 (terça -feira) , obedecidas as normas 
constantes neste Edital. 

 
Leia – se: 

6.1.1.Via Internet, utilizando-se do endereço eletr ônico 
www.contagem.mg.gov.br, a partir das 09 (nove) hora s (Horário de 
Brasília) do dia 09 de maio de 2011 (segunda -feira ) até às 17 (dezessete) 
horas (Horário de Brasília) do dia 19 de maio de 20 11 (quarta -feira), 
obedecidas as normas constantes neste Edital. 

 

Onde se Lê:  

6.1.2.Na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, 
situada à Rua Portugal, n. 8 – Bairro Glória – Contagem/MG, no período de 04 
de maio de 2010 até 18 de maio de 2011,  das 9:00h às 12h ou das 13h às 
17h,  EXCETO sábados ,domingos, recessos e feriados. 

Leia-se: 

6.1.2.Na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Dir etoria de 
Concursos, situada à Rua Portugal, n. 8 – Bairro Gl ória – Contagem/MG, 
no período de 09 de maio de 2010 até 19 de maio de 2011, das 9:00h às 
12h ou das 13h às 17h,  EXCETO sábados ,domingos, r ecessos e feriados. 
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Onde se Lê: 
 
6.1.3.O candidato poderá realizar sua inscrição, utilizando-se do endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no período compreendido entre 
o dia 04 de maio  de 2011 a o dia 18 de maio de 2011,  por meio do link 
correspondente ao Processo Seletivo Simplificado 01/2011, conforme os 
procedimentos estabelecidos a seguir: 
 
Leia-se: 
 
6.1.3.O candidato poderá realizar sua inscrição, ut ilizando-se do endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no per íodo 
compreendido entre o dia 09  de maio  de 2011 ao dia 19  de maio de 2011,  
por meio do link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado 
01/2011, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 
 
Onde se Lê: 
 
6.1.4. Valor da Taxa de Inscrição é R$ 25,00(vinte  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 19 de maio de 20 11. O candidato 
deverá efetuar o pagamento do valor da taxa de insc rição até o dia 20 de 
maio de 2011, observados os horários de atendimento  e transações da 
instituição bancária envolvida. 
 
Onde se Lê: 
 
6.1.6.A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para 
impressão durante o período de inscrição determinado no item 6.1.1 deste 
Edital, ficando indisponível a partir das 17 horas do dia  18/05/11. 
 
Leia se: 
 
6.1.6.A segunda via do boleto bancário somente esta rá disponível para 
impressão durante o período de inscrição determinad o no item 6.1.1 deste 
Edital, ficando indisponível a partir das 17 horas do dia 19/05/11. 
 
Onde se Lê: 

6.1.19. 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 19 de maio de 2011. 
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Leia se: 

6.1.19. 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 20 de maio 
de 2011. 

 

Onde se Lê: 

6.1.23. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de 
inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado. Para esse 
fim, o boleto deverá estar autenticado ou acompanhado do respectivo 
comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento (19 
de maio de 2011) não sendo considerado para tal o simples agendamento 
de pagamento. 

Leia se:  

6.1.23. O boleto bancário quitado será o comprovant e de requerimento de 
inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simp lificado. Para 
esse fim, o boleto deverá estar autenticado ou acom panhado do 
respectivo comprovante do pagamento realizado até a  data limite do 
vencimento (20 de maio de 2011) não sendo considera do para tal o 
simples agendamento de pagamento. 

 

O Anexo III passa ter a seguinte redação: 

 

 

ANEXO III 
 

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

ETAPAS/FASES  DATAS 
Publicação do Edital 31/03/2011 
Pedido de isenção da taxa de inscrição 02 e 03/2011 
Inscrições Via Internet 09/05 a 19/05/11 
Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de 
inscrição 

09/05/11 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido 
de isenção da taxa de inscrição 

10 e 11/05/11 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou 
deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de 
inscrição 

17/05/2011 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de 
Inscrição(CDI) via internet, com os locais e horários da 
prova objetiva 

24/05/2011 

Prova Objetiva 29/05/2011 
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Divulgação do Gabarito 30/05/2011 
Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 31/05 e 01/06/2011 
Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos 
recursos contra as questões e os gabaritos preliminares 
das provas objetivas 

07/06/2011 

Divulgação do resultado da prova escrita 13/06/2011 
Recebimento de recursos contra o resultado da prova 
objetiva 

14 e 15/06/2011 

Resultado Final ( Após recursos ) 21/06/2011 
Homologação 22/06/2011 

 

 
Contagem, 04 de maio de 2011. 

 
 
 

Comissão Permanente de Concursos Públicos e Process os Seletivos - 
FUNEC 

Portaria nº 56 de 7 de abril de 2011  
 


