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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 01/2018 - RETIFICADO 

 

2ª RETIFICAÇÃO 

 

 
O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, Fabiano Costa Diniz, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pela legislação em vigor, torna público a 2ª RETIFICAÇÃO do Processo Seletivo Simplificado – EDITAL Nº 01/2018.  

 

1) No item 2.1, o QUADRO I e o ANEXO I passa vigorar com a seguinte redação: 

 

2.1. DOS CÓDIGOS, DOS CARGOS, DAS VAGAS, DO NÍVEL DE HABILITAÇÃO BÁSICA, DA JORNADA SEMANAL, DA REMUNERAÇÃO E DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO: 

QUADRO I - RETIFICADO 

 

Código Denominação do cargo 

VAGAS 

Habilitação Básica 
Jornada 
Semanal 

Remuneração 
Março/2018 

Taxa de 
Inscrição Ampla 

Concorrência 

Pessoas 
com 

Deficiência 

Negros 
20% Total 

NÍVEL MÉDIO 

201 
Auxiliar de Biblioteca 

Escolar 
01 - - 01 Ensino Médio completo 

30 horas 
semanais 

R$ 1.039,13 R$41,00 

202 Assistente Escolar 01 - - 01 Ensino Médio completo 
30 horas 
semanais 

R$ 1.039,13 R$41,00 

203 Secretário Escolar 01 - - 01 Ensino Médio completo 
30 horas 
semanais 

R$ 1.039,13 R$41,00 
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Código Denominação do cargo 

VAGAS 

Habilitação Básica 
Jornada 
Semanal 

Remuneração 
Março/2018 

Taxa de 
Inscrição Ampla 

Concorrência 

Pessoas 
com 

Deficiência 

Negros 
20% 

Total 

NÍVEL SUPERIOR 

301 Pedagogo 01 - - 01 Ensino Superior completo em Pedagogia. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

302 
Professor de Educação 
Básica - PEB E.M: Arte 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

303 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Análises Clínicas 

01 - - 01 

Ensino Superior completo com licenciatura 
plena em Ciências Biológicas para 
ministrar aulas teóricas e práticas 

específicas em laboratório do cargo no 
qual concorreu e especialização, ou curso 
de extensão com no mínimo 120 horas em 

parasitologia, ou hematologia, ou 
microbiologia. 

22h e 30min 
semanais 

R$ 2.276,41 R$ 56,00 

304 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Biologia 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

305 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Educação Física 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

 
 
 

306 

 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Espanhol 

 
 
 

01 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

01 

Ensino Superior completo com licenciatura 
plena na área de atuação; ou licenciatura 

plena em Letras com habilitação em 
espanhol; ou licenciatura plena em Letras 

com certificado DELE avançado em 
espanhol ou pós-graduação na área afim. 

 
 
 

22h e 30min 
semanais 

 
 
 

R$ 2.276,41 

 
 
 

R$ 56,00 

307 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Farmácia 

01 - - 01 

Ensino Superior completo em Farmácia 
para ministrar aulas teóricas e práticas 
específicas em laboratório do cargo no 

qual concorreu. 

22h e 30min 
semanais 

R$ 2.276,41 R$ 56,00 

308 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Filosofia 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

309 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Física 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

310 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Geografia 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

311 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
01 - - 01 

Ensino Superior completo com licenciatura 
plena na área de atuação 

22h e 30min 
semanais 

R$ 2.276,41 R$ 56,00 
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Código Denominação do cargo 

VAGAS 

Habilitação Básica 
Jornada 
Semanal 

Remuneração 
Março/2018 

Taxa de 
Inscrição Ampla 

Concorrência 

Pessoas 
com 

Deficiência 

Negros 
20% 

Total 

História 

312 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Informática 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena ou bacharelado na área de 
Tecnologia da Informação 

22h e 30min 
semanais 

R$ 2.276,41 R$ 56,00 

313 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Inglês 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

314 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Matemática 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

315 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Português 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

316 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Química 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

318 
Professor de Educação 

Básica - PEB E.M: 
Sociologia 

01 - - 01 
Ensino Superior completo com licenciatura 

plena na área de atuação. 
22h e 30min 

semanais 
R$ 2.276,41 R$ 56,00 

          

 
2) O ANEXO II passa vigorar com a seguinte redação: 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 01/2018 - RETIFICADO 

 

ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

AUXILIAR -Colaborar no atendimento aos usuários em suas demandas de informações, pesquisas e estudos, orientando-os no uso dos catálogos e na 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

DE 
BIBLIOTECA 

localização de materiais bibliográficos (impressos e virtuais) e audiovisuais; 
-Conferir e registrar novos itens do acervo da biblioteca, preparando-os para o processamento técnico; 
-Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audiovisuais da biblioteca; 
-Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico; 
-Manter a adequada organização dos materiais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, posicionando-os corretamente nas estantes e 
armários, para facilitar a localização e uso; 
-Proceder à inscrição de leitores para facilitar, sob empréstimo, a retirada de obras; 
-Efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e audiovisuais, de acordo com normas preestabelecidas pela biblioteca; 
-Controlar pedidos de reservas e o empréstimo de livros e outros materiais. 
-Controlar a devolução de livros e outros materiais emprestados, mediante rotinas próprias; 
-Selecionar e organizar materiais bibliográficos para uso dos professores, alunos e funcionários, bem como controlar a circulação desses 
materiais; 
-Colaborar para manter o acervo em bom estado de conservação; 
-Realizar pequenos reparos no acervo bibliográfico da biblioteca; 
-Separar e listar material bibliográfico a ser encaminhado para encadernação, conforme o caso; 
-Separar e listar materiais inservíveis e irrecuperáveis a serem encaminhados para descarte pela Escola, conforme legislação em vigor; 
-Colaborar nas promoções culturais realizadas na biblioteca, de acordo com programação estabelecida; 
-Realizar estatísticas acerca das atividades desenvolvidas pela biblioteca; 
-Colaborar na coleta e tabulação de dados, mediante utilização de formulários próprios, para o controle dos serviços desenvolvidos pela 
biblioteca; 
-Divulgar informações por meio de murais, boletins, blogs, jornais, dentre outros; 
-Sugerir aos dirigentes, por meio de listas atualizadas, a aquisição de publicações diversas; 
-Realizar projetos que promovam práticas de leitura na biblioteca, envolvendo os estudantes, educadores e demais participantes da 
comunidade escolar; 
-Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino; 
-Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal; 
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar ou pelo 
bibliotecônomo. 

ASSISTENTE -Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica; 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

ESCOLAR -Orientar a formulação de atitudes e hábitos de higiene pessoal, ambiental e alimentar; 
-Prestar primeiros socorros e, junto à direção, cuidar do encaminhamento médico se necessário; 
-Controlar a disciplina e movimentação de estudantes no âmbito da escola. 
-Contribuir para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e esportivas, comemorações, festas e outras solenidades promovidas pela 
escola; 
-Zelar pela ordem e higiene em seu setor de trabalho; 
-Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico; 
-Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal; 
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar. 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

-Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, estudantes e professores, de 
forma a cumprir as normas legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino; 
-Planejar e elaborar relatórios, boletins e controle de frequência dos estudantes; 
-Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro; 
-Controlar o material permanente de consumo e os equipamentos da secretaria; 
-Preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros; 
-Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento; 
-Executar os serviços de digitação da secretaria da escola, quando necessário; 
-Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos; 
-Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos, procedendo a anotações e controle; 
-Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples; 
-Arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos; 
-Controlar e manter atualizados arquivos e fichários; 
-Elaborar, atualizar e conferir o ponto gerencial, relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais; 
-Organizar e manter em dia a publicação de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviços, circulares, resoluções e todos os documentos 
recebidos e/ou expedidos; 
-Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, transferência e conclusão de cursos; 
-Confeccionar toda documentação relacionada à vida escolar do estudante e dos profissionais da escola; 
-Participar de formação continuada, reuniões pedagógicas e administrativas proporcionadas pela escola e pela Administração Pública 
Municipal, quando for convocado; 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO 

-Participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as respectivas atas; 
-Participar da elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico; 
-Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção. 

 

 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR 

PEDAGOGO 

-Coordenar o processo de elaboração, implementação e monitoramento do Projeto Político Pedagógico da escola a partir da política 
educacional do município e da realidade local; 
-Atualizar a Proposta Pedagógica, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC e da FUNEC, bem como a realidade da unidade escolar; 
-Acompanhar, avaliar e redefinir o planejamento com o coletivo de professores, considerando a formação integral e as especificidades dos 
estudantes; 
-Assessorar, pedagogicamente, educadores e dirigentes da unidade escolar; 
-Desenvolver, junto com os educadores, projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em atividades culturais, 
esportivas, tecnológicas, entre outras; 
-Participar da organização e do desenvolvimento de processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escolares e demais 
instâncias participativas da unidade escolar; 
-Promover a articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional; 
-Acompanhar o registro do desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, numa ação conjunta com os professores que 
atuam no ciclo; 
-Participar da organização e do desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, família e comunidade; 
-Coordenar a elaboração das atividades formativas dos educadores, considerando as especificidades do coletivo e a proposta pedagógica da 
escola; 
-Acompanhar o desenvolvimento das atividades formativas dos educadores, bem como impacto dessas atividades nas práticas pedagógicas e 
na aprendizagem dos estudantes; 
-Incentivar e possibilitar a participação de todos os educadores no programa de formação continuada oferecido pela Administração Pública; 
-Participar do programa de formação continuada oferecido pela Administração Pública e das atividades formativas da unidade escolar, a fim 
desenvolver propostas de melhoria ou inovação da prática pedagógica; 
-Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais; 



 

Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090    
Página 7 de 8 

 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR 

-Manter-se atualizado acerca da legislação Federal, Estadual e Municipal, inerentes à educação; 
-Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes; 
-Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função; 
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar. 

PROFESSOR 
EDUCAÇÃO 

BÁSICA - 
ENSINO 
MÉDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geografia -Participar da elaboração e da implementação do Projeto Político Pedagógico da escola; 
-Participar da elaboração, do desenvolvimento e da atualização da Proposta Pedagógica, anualmente, considerando as 
orientações e diretrizes da SEDUC e da FUNEC, bem como a realidade da unidade escolar; 
-Desenvolver atividades pautadas no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades dos estudantes, considerando 
as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, religiosas, dentre outras; 
-Implementar atividades que valorizem a diversidade sócio-cultural da comunidade local, possibilitando o acesso aos bens 
sócio-culturais disponíveis; 
-Desenvolver, avaliar e redefinir, sistematicamente, o planejamento, considerando a formação integral e as especificidades 
dos estudantes; 
-Registrar o desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, em uma ação conjunta com o pedagogo e 
demais professores que atuam no ciclo; 
-Desenvolver trabalho diferenciado, a fim de atender os estudantes com menor desempenho; 
-Desenvolver projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em atividades culturais, 
esportivas, tecnológicas, entre outras; 
-Oferecer oportunidades diversificadas para que os estudantes possam desenvolver e ampliar a sua formação, buscando 
senso de responsabilidade, solidariedade e justiça no espaço escolar; 
-Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
-Desenvolver as atividades previstas no calendário anual, participando das atividades coletivas com os estudantes, as 
famílias e a comunidade; 
-Participar dos processos avaliativos da unidade escolar, como avaliação dos profissionais, do Projeto Político Pedagógico, 
da Proposta Pedagógica, dentre outros; 
-Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada a fim de 
desenvolver propostas de melhoria e/ou inovação da prática pedagógica; 
-Colaborar com o desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, famílias e comunidade; 
-Participar da organização e do desenvolvimento dos processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos 

Educação Física 

História 

Arte 

Português 

Inglês 

Espanhol 

Matemática 

Português 

Análises Clínicas 

Biologia 

Farmácia 

Filosofia 

Informática 

Sociologia 

Física 

Química 
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ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR 

escolares e demais instâncias participativas da unidade escolar; 
-Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais; 
-Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes; 
-Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função; 
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade 
escolar. 

 

3) No ANEXO IV- DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

 
Onde se Lê: 

 

2 – NÍVEL SUPERIOR 

 

 CARGOS: Pedagogo e Professor de Educação Básica - EM (Arte, Análises Clínicas, Biologia, Educação Física, Espanhol, Farmácia, 
Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Inglês, Matemática, Português, Química, Química Industrial e Sociologia).  

 
Leia – se: 

 

2 – NÍVEL SUPERIOR 

 

 CARGOS: Pedagogo e Professor de Educação Básica - EM (Arte, Análises Clínicas, Biologia, Educação Física, Espanhol, Farmácia, 
Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia).  

 
Contagem, 25 de abril de 2018. 

 
Fabiano Costa Diniz  

Presidente - Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 


