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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 07/2013. 
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições com vistas à seleção de 

professores, para atuarem na ação Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC.  

 

1. DO PRONATEC  
 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC tem como objetivos 

expandir, interiorizar, diversificar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica 

de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Esta ação 

intensifica a expansão da Rede Municipal de Educação Profissional e Tecnológica.  

 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

2.1. Este Edital tem como objetivo orientar o processo de seleção de candidatos para atuação temporária 
como instrutores nos cursos do PRONATEC.  

2.2. Os candidatos selecionados exercerão as atribuições da disciplina/módulo de seu interesse limitadas a 
uma carga horária máxima de 16 horas semanais. 

2.3. O valor da hora/aula será de R$16,76 (dezesseis reais e setenta e seis centavos). 

2.4. A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação resultante do processo 

seletivo, conforme a demanda da FUNEC, podendo ser realizada a qualquer tempo durante o período do 

curso e dentro do período de validade do processo seletivo. A recusa ou ausência de manifestação do 

candidato convocado implicará na imediata chamada do próximo classificado, sendo o candidato anterior 

realocado para o final da lista.  

2.5. O prazo de validade deste processo seletivo será de 01(um) ano, a contar da data de publicação do 

resultado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, podendo ser prorrogado por igual 

período, se necessário. 

2.6. O presente Edital possui os seguintes anexos: 

Anexo I - DO CÓDIGO DE INSCRIÇÃO, DA FUNÇÃO, DAS VAGAS, DA DISCIPLINA/MÓDULO, DA 
CARGA HORÁRIA, DA REMUNERAÇÃO, DA ESCOLARIDADE/REQUISITOS; 

Anexo II – TERMO DE DISPONIBILIDADE 
Anexo III – CRONOGRAMA BÁSICO. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

 

São atribuições do instrutor dos cursos do PRONATEC:  

a. Montar e apresentar à Coordenação do PRONATEC/local, até a data de início do curso, o plano de ensino 
da disciplina/módulo.  

b. Elaborar, caso seja solicitado, o material didático (apostilas, listas de exercícios, etc) necessário para as 
aulas.  

c. Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiados pela bolsa formação.  

d. Alimentar o sistema de gestão do PRONATEC com os dados de frequência e desempenho acadêmico dos 
estudantes.  

http://www.contagem.mg.gov.br/
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e. Adequar os conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes 

participantes da oferta.  

f. Propiciar espaço de acolhimento e de debate com os estudantes.  

g. Avaliar o desempenho dos estudantes.  
h. Participar dos encontros de coordenação, promovidos pelos coordenadores geral e adjunto.  

i. Participar de encontros pedagógicos, estabelecidos pelos Supervisores de Curso e Orientadores 

Pedagógicos.  

 

4. DO REQUISITO, DAS VAGAS E DO SEU QUANTITATIVO 

 

4.1. Estão aptos a se candidatarem para este processo seletivo, na área compatível com as 

disciplinas/módulos do curso de interesse:  

a. Profissionais com formação escolar de nível superior;  

b. Profissionais com formação escolar de nível médio;  

c. Profissionais com o ensino fundamental completo;  

d. Profissionais que tenham conhecimentos/habilidades comprovados através de documentos (registro em 

carteira de trabalho, declaração de empregadores, auto-declaração e outros) que prove a capacidade técnica 

exigida.  

4.2. As vagas estão distribuídas por cursos e disciplinas/módulos, conforme dados apresentados no ANEXO 

I que integra o presente Edital. 

4.3. As atividades inerentes às funções serão desenvolvidas em quaisquer dependências da FUNEC, ou 

onde ela indicar. 

4.4. O nível de escolaridade e as exigências indicadas no ANEXO I deverão ser atendidos no ato da 

inscrição. 

4.5. As vagas reservadas a candidatos com deficiência não preenchidas reverterão aos demais candidatos 

selecionados e classificados, com estrita observância da ordem de classificação. 

4.6. Os candidatos selecionados e classificados poderão ser contratados no caso de surgimento de novas 

demandas da FUNEC, além das vagas expressas no ANEXO I deste Edital e dentro do período de validade 

previsto no item 2.5 deste Edital. 

4.7. Em caso de aplicação do item 4.7, 5% (cinco por cento) das vagas serão, igualmente, destinadas a 

candidatos portadores de deficiência já selecionados e classificados.  

 

5. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

5.1. As pessoas portadoras de deficiência que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhe são 

facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 37 do Decreto Federal 3298, de 20 

de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89,é assegurado o direito de inscrição para as funções 

deste processo seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

5.2. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas aos portadores de deficiência, desde que haja 

compatibilidade entre as atribuições a serem exercidas e a capacidade do candidato de exercê-las, em 

obediência ao disposto no artigo 8º, §2º, da Lei Municipal nº 2.160/90. 

5.3. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos 

demais candidatos com estrita observância da ordem de classificação. 

5.4. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar, no campo próprio da ficha de 

inscrição, sua intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes, mencionando a deficiência da qual 

é portador. 

5.5. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 

3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições 
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com os demais candidatos no que se refere à avaliação e critérios de seleção e classificação exigido para 

todos os demais candidatos. 

5.6. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a 

pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a 

pontuação desses últimos. 

5.5. O candidato portador de deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento 

Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como 

candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a 

prerrogativa legal. 

5.6. O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência 

poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assinalando a referida opção no Requerimento 

Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para portadores de 

deficiência, conforme disposição legal. 

5.7. Ao ser convocado para contratação na função, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 

pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para 

esse fim, que avaliará a compatibilidade da sua deficiência com as atribuições do cargo para o qual prestou 

Processo Seletivo Simplificado e emitirá atestado de saúde ocupacional, o qual deverá expressar, 

obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa portadora de deficiência, nos termos do artigo 4º 

do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações. 

5.8.  Na falta do laudo médico mencionado no item 5.7 ou quando não contiver as informações indicadas no 

item 5 e seus subitens, o candidato perderá o direito de permanecer na lista qualificado como portador de 

deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de 

classificação. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

 

6.1. O processo seletivo será regido por este Edital e conduzido por Comissão de Seleção designada pelo 
Presidente da FUNEC.  

6.2. O processo seletivo constituir-se-á de:  
a. Inscrição do candidato para atuar no PRONATEC.  

b. Seleção dos candidatos inscritos.  

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

 

7.1. Para efeito deste Edital a inscrição é gratuita e implica, automaticamente, no conhecimento e na 

aceitação das condições estabelecidas pela FUNEC, das quais o candidato ou seu representante legal não 

poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

7.2. A FUNEC disponibilizará computadores para as pessoas que não tem acesso à internet para que possam 

realizar suas inscrições, no endereço a seguir relacionado: 

 
LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO 

Fundação de Ensino de 

Contagem - FUNEC 

Rua Portugal, nº 08 – Bairro Glória – 

Contagem/MG – Tel (031) 3356-6371 

De 2ª a 6ª feira 

8h às 12h e 13h às 17h 

(exceto feriado ou recesso) 

 

7.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos, a partir das 09 (nove) horas do dia 14 de agosto de 2013 às 16 

(dezesseis) horas do dia 21 de agosto de 2013, por meio do link correspondente às inscrições do Edital Nº 

07/2013, e de acordo com os procedimentos estabelecidos a seguir: 

a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico<www.contagem.mg.gov.br/concursos>; 

http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/
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b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da disciplina para o qual 

concorrerá de acordo com o ANEXO I deste Edital, confirmar os dados cadastrados e transmiti-los pela 

Internet. 

c) Encaminhar Currículo ou Curriculum Lattes bem como a documentação comprobatória do item 8.5 deste 

edital para o endereço Rua Portugal, nº 08, Bairro da Glória, Contagem, MG, no período de 14 a 21 de 

agosto de 2013. 

7.4. Preencher termo de disponibilidade (modelo disposto no Anexo II). 

7.5. O candidato que não comprovar as informações contidas no currículo ou em outros documentos 

comprobatórios será automaticamente eliminado.  

7.6. Não serão aceitas, sob qualquer pretexto, inscrições provisórias, condicionais ou extemporâneas. 

7.7. Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, inscrições feitas por fax, via postal, correio eletrônico ou 

outros meios que não os estabelecidos neste Edital. 

7.8. A Comissão de Seleção não se responsabilizará pelas inscrições não recebidas por motivo de ordem 

técnica relacionada a computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como a outros fatores também de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados.  

7.9. A Comissão de Seleção não se responsabilizará por inscrições recebidas com eventuais erros de 

preenchimento, o que desclassificará o candidato.  

 

 

8. DA SELEÇÃO  

 

8.1. A seleção dos candidatos cujas inscrições tenham sido confirmadas dar-se-á em fase única, de caráter 

classificatória, constituída de análise documental, conforme critérios relacionados no subitem 8.5.  

8.2. A classificação no processo seletivo obedecerá à ordem decrescente do total de pontos obtidos. 

8.3. Para efeito de pontuação somente serão considerados como títulos de formação escolar aqueles que 

forem emitidos por instituições reconhecidas pelo MEC.  

8.4. Somente serão pontuados os critérios de classificação devidamente comprovados.  

8.5. Para a classificação dos candidatos serão utilizados os critérios dispostos nos quadros abaixo: 

Para as funções de nível Superior 

 

ITEM CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

MÍNIMA MÁXIMA 

Grupo 1 Certificado ou Declaração de Conclusão de curso 

de pós-graduação stricto sensu (doutorado) 

reconhecido pela CAPES, relacionado com a 

disciplina/módulo do curso a que concorre. 

15 pontos 15 pontos 

Certificado ou Declaração de Conclusão de curso 

de pós-graduação stricto sensu (mestrado) 

reconhecido pela CAPES, relacionado com a 

disciplina/módulo do curso a que concorre. 

10 pontos 10 pontos 

Certificado de curso de pós-graduação lato sensu 

(especialização) com carga horária mínima de 360 

horas, relacionado com a disciplina/módulo do 

curso a que concorre. 

08 pontos 08 pontos 

Grupo 2 

Curso de Aperfeiçoamento de nível superior, nas 
áreas especificadas no anexo I, expedido por 

instituição oficial  credenciada, e o curso 

autorizado e reconhecido  junto ao MEC, com 

06 pontos 06 pontos 
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Para as funções de nível médio 

ITEM 
CRITÉRIOS 

PONTUAÇÃO 

MÍNIMA MÁXIMA 

Grupo 1 

Diploma de graduação obtido em curso reconhecido 

pelo MEC, relacionado com a disciplina/módulo do 

curso a que concorre.  

07 pontos 07 pontos 

Certificação de conhecimento/habilidade, 

relacionada com a disciplina/módulo do curso a que 

concorre.  

15 pontos 15 pontos 

Grupo 2 

Participação como ouvinte/participante, com 

mínimo de 8 (oito) horas, em congressos, 
seminários, colóquios, palestras ou outros eventos 

de educação nos últimos 5 (cinco) anos, relacionado 

com a disciplina/módulo do curso a que concorre. 

02 pontos por 
participação 

10 pontos 

Grupo 3 

Curso de Aperfeiçoamento nas áreas especificadas 

no Anexo I, expedido por instituição oficial 

credenciada e o curso autorizado e reconhecido 

junto ao MEC ou Organizações Não 

Governamentais, com carga horária mínima de 40 

horas. 

06 pontos 06 pontos 

Grupo 4 

Tempo de experiência profissional na área a que 

concorre. OBS.: Para comprovação de experiência 

na área em que o candidato pretenda atuar serão 

aceitos os seguintes documentos: termo de posse 
acompanhado de certidão de tempo de serviço; ou 

carteira de trabalho com data de admissão e 

rescisão (não havendo data de rescisão, deverá ser 

05 pontos por ano 30 pontos 

carga horária mínima de 180 horas. 

Grupo 3 

Participação como ouvinte/participante, com 
mínimo de 8 (oito) horas, em congressos, 

seminários, colóquios, palestras ou outros eventos 

de educação nos últimos 5 (cinco) anos, 

relacionado com a disciplina/módulo do curso a 

que concorre. 

02 pontos por 

participação 
10 pontos 

Grupo 4 

Produção científica, trabalhos de pesquisa 

publicados em periódicos especializados como 

artigos científicos, capítulos de livros. 

03 pontos por 

produção 
06 pontos 

Grupo 5 

Apresentação de banners, resumo ou resumo 

expandido em evento científico nos últimos 

5(cinco) anos. 

02 pontos por 

apresentação 
04 pontos 

Grupo 6 

Tempo de experiência profissional na área a que 

concorre. OBS.: Para comprovação de experiência 

na área em que o candidato pretenda atuar serão 
aceitos os seguintes documentos: termo de posse 

acompanhado de certidão de tempo de serviço; ou 

carteira de trabalho com data de admissão e 

rescisão (não havendo data de rescisão, deverá ser 

apresentado os contracheques dos últimos 6 (seis) 

meses) e contrato de trabalho que comprove a 

experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses. 

05 pontos por ano 30 pontos 

Grupo 7 
Disponibilidade de horário 05 pontos para cada 

turno disponível 
15 pontos 

Total máximo de pontos  104 pontos 
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apresentado os contracheques dos últimos 6 (seis) 
meses) e contrato de trabalho que comprove a 

experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses. 

Grupo 5 
Disponibilidade de horário 05 pontos para cada 

turno disponível 
15 pontos 

Total máximo de pontos  83 pontos 

 

 

  

8.6. A pontuação final será o somatório dos pontos obtidos em cada grupo, sendo que a pontuação 

distribuída para os critérios do grupo 1 não será cumulativa e deverá prevalecer a pontuação correspondente 

à maior titulação.  

8.7. Em caso de empate serão observados sucessivamente os seguintes critérios de desempate:  

a) Maior tempo de experiência profissional na área a que concorre. 

b) Persistindo o empate, será considerado o critério da maior idade. 

 

9. DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS  

 

9.1. O resultado da seleção será divulgado no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC.e” e no 

endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 

9.2. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado poderá fazê-lo por meio de recurso 

devidamente fundamentado junto a Comissão de Seleção, a ser protocolado no prazo de 24 (vinte equatro) 

horas, a contar da data de publicação da relação dos candidatos classificados, na FUNEC/Diretoria de 

Concursos, situada na Rua Portugal, nº 08 – Bairro Glória – Contagem/MG, nos horários de 8h30min 

às11h30min e de 12h30min às 16h30min. 

9.3. Os protocolos deverão ser entregues individualmente, não podendo se entregue em um mesmo 

envelope por mais de um candidato. 

9.4. O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na parte 

externa e frontal do envelope os seguintes dados. 

a) Edital Nº 07/2013; 

b) nome completo e número de inscrição do candidato; 

c) referência ao objeto do recurso; 

d) especificação das disciplinas/módulos do curso de interesse que o candidato está concorrendo. 

9.5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

a) não estiverem devidamente fundamentados; 

b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

c) forem encaminhadas via fax, telegrama, correios ou via internet; 

d) forem interpostos em desacordo com o prazo estabelecido no item 9.2. 

e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não se relacionam com o recurso 

interposto. 

9.6. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicado no Diário Oficial 

Eletrônico de Contagem – “DOC.e” e no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.  

9.7. Se houver alteração na ordem de classificação em função de deferimento de recurso, essa alteração será 

considerada para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1. A aprovação neste Processo Seletivo não implica em obrigatoriedade de contratação, ficando a 

concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do interesse e 

conveniência da Coordenação do PRONATEC, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade 

do processo seletivo.  

http://www.contagem.mg.gov.br/
http://www.contagem.mg.gov.br/
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10.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais publicações referentes 

a este Edital.  

10.3. Será eliminado deste Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, em 

qualquer tempo:  

a. Cometer falsidade ideológica com prova documental;  

b. Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;  

c. Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no Processo 

Seletivo;  

d. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao processo seletivo.  

10.4. Os candidatos selecionados, ao serem convocados deverão entregar à Comissão de Seleção a 

documentação abaixo relacionada, devidamente organizada: 
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente); 

b) Registro de Identidade; 

c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições; 

d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

f) Cartão PIS/PASEP; 

g) Laudo médico das condições físicas e mentais do candidato, subscrito por médico do setor de Medicina do 

Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato está apto para o exercício do cargo; 

h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para a função pretendida acompanhados do 

devido histórico escolar.  

i) 02 (duas) fotografias 3x4; 

j) Atestado de Bons Antecedentes, emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil; 

l)  Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem; 

m) Declaração de acúmulo, ou não, de cargos e funções. 

n) No caso de classificado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de 

Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará 

a compatibilidade de sua deficiência com o cargo para o qual prestou Processo Seletivo Simplificado; 

10.6. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial Eletrônico 

do Município de Contagem – DOC.e 

10.7.  A publicação das informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado dar-se-á através do site da 

Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.br/concursos). 

10.8. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço 

atualizado junto à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, situada à Rua Portugal, n. 8 – Bairro Glória – 

Contagem/MG, incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais convocações, não cabendo qualquer 

reclamação caso não seja possível à instituição convocá-lo por falta da citada atualização. 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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10.9.  A contratação será processada obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes nos locais, 

datas e horários previstos em Edital Público de Convocação, publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Contagem – DOC.e. na internet, no site www.contagem.mg.gov.br/concursos e na portaria da 

Fundação de Ensino de Contagem. Demais informações também poderão ser obtidas através dos telefones: 

3356-6412 e 3356.6695. 

10.10. As dúvidas, eventualmente existentes em decorrência deste Edital e eventuais casos omissos serão 

resolvidos pela Comissão de Seleção.  

 

Publique-se.  

Contagem, 13 de agosto de 2013.  

 
José Ramoniele Raimundo dos Santos 

Presidente da Funec 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 07/2013 
 

ANEXO I 

 
DO CÓDIGO DE INSCRIÇÃO, DA FUNÇÃO, DAS VAGAS, DA DISCIPLINA/MÓDULO, DA CARGA 

HORÁRIA, DA REMUNERAÇÃO, DA ESCOLARIDADE/REQUISITOS: 

Eixo 

Tecnológi

co 

Código de 

Inscrição 

Função Vagas Port. 

De 

Defic. 

Disciplina/

Módulo 

• Carga 

Horária 

Total 

Remune

ração 

Escolaridade

/Requisitos 

Ambiente e 
Saúde 

101 Cabeleireiro 02 - Conteúdo 

específico á 

prática 
profissional da 

área 

360 Horas hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo. 

Experiência de 
regência em 

curso de 

cabelereiro no 

mínimo 2 anos 

 

Controle e 

Processos 
Industriais 

102 Mecânico de 

Automóveis 

Leves 

02 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

360 Horas hora/aula 

R$16,76 

Ensino Técnico 

na área, com 

experiência 

comprovada em 

docência na 

área. 

103 Soldador no 
Processo 

02 - Conteúdo 

específico á 

160 Horas hora/aula 

R$16,76 

Ensino Técnico 

na área, com 

http://www.contagem.mg.gov.br/
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MIG/MAG prática 
profissional da 

área 

experiência 
comprovada na 

área 

104 Eletricista 

Predial 

02 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 Horas hora/aula 

R$16,76 

Ensino Técnico 

na área, com 

experiência 

comprovada na 

área 

 

 
Desenvolvi

mento 

Educaciona

l e Social 

105 Agente de 

Projetos 
Sociais 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 Horas hora/aula 

R$16,76 

Graduação na 

área de humanas 

ou ciências 

sociais. 

Experiência 

comprovada na 

área e em 
docência 

106 Auxiliar de 

Biblioteca 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 Horas hora/aula 

R$16,76 

Graduação na 

área Experiência 

comprovada na 

área de 

biblioteconomia 

107 Contador de 

Histórias 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo. 

Experiência 

comprovada na 

área. 

108 Língua 
Brasileira de 

Sinais 

(libras) 

Básico 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 
profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação na 

área de humanas 

. Experiência 
comprovada na 

área e em 

docência 

109 Auxiliar de 

Secretaria 

Escolar 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação na 

área. 

Experiência 

comprovada na 

área. 

110 Espanhol 

Básico 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação em 

letras com 

ênfase na área. 

Experiência 

comprovada na 
área e em 

docência 

111 Francês 

Básico 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação em 

letras com 

ênfase na área. 

Experiência 

comprovada na 

área e em 

docência 

112 Inglês 

Básico 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação em 

letras com 

ênfase na área. 

Experiência 

comprovada na 
área e em 
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docência 

 
Gestão e 

Negócios 

113 Auxiliar 
Administrati

vo 

02 - Conteúdo 
específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação na 
área de gestão. 

Experiência em 

docência, com 

experiência 

comprovada na 

área 

114 Auxiliar de 

Pessoal 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação na 

área de gestão. 

Experiência em 

docência, com 

experiência 

comprovada na 

área 

115 Vendedor 01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 

116 Operador de 

Tele-

atendimento 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 

117 Auxiliar 
Financeiro 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 
área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Graduação na 

área de gestão. 

Experiência em 

docência, com 
experiência 

comprovada na 

área 

 

Informação 

e 
Comunicaç

ão 

118 Programador 

WEB 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Técnico 

em informática, 

com experiência 

comprovada na 

área 

119 Administrad

or de Banco 
de Dados 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Técnico 

em informática, 

com experiência 

comprovada na 

área 

120 Programador 
de Sistemas 

01 - Conteúdo 
específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Técnico 
em informática, 

com experiência 

comprovada na 

área 

121 Montador e 

Reparador de 

Computador
es 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Técnico 

em informática, 

com experiência 

comprovada na 

área 

 

 
Infraestrutu

ra 

122 Marceneiro 02 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 
área 

240 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 
área 
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• A FUNEC se reserva o direito de contratar instrutores para uma jornada inferior ou superior à 

prevista neste Edital. 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 07/2013 

 

 

ANEXO II  

 

TERMO DE DISPONIBILIDADE 

 

123 Operador de 
Empilhadeir

a 

02 - Conteúdo 
específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 
completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 

124 Agente de 

Limpeza e 

Conservação 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 

125 Porteiro e 

Vigia 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 

Produção 

Alimentícia 

126 Padeiro 

Confeiteiro 

02 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

260 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 

 

Produção 

Cultural e 
Design 

127 Costureiro 02 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 

128 Agente 
Cultural 

01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 
área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 
área 

129 Fotógrafo 01 - Conteúdo 

específico á 

prática 

profissional da 

área 

160 hora/aula 

R$16,76 

Ensino Médio 

completo, com 

experiência 

comprovada na 

área 
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Eu, ____________________________________________________CPF___________________, Inscrição 

Nº _______________________________________, declaro para os devidos fins que tenho disponibilidade 

para desenvolver todas as atividades da função de instrutor previstas no edital nº 07/2013 para o 

PRONATEC/MEC- FUNEC – Contagem/MG e que me comprometerei a executar com pontualidade e 

eficácia a carga horária proposta neste edital. 

 

Turno/ 

dias da 

semana 

Segunda Terça  Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã       

Tarde       

Noite       

 

 
DECLARO sob minha inteira responsabilidade serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, 

sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

 

Contagem, ______________, de agosto de 2013. 

 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 07/2013 

 

 

ANEXO III 

 

DO CRONOGRAMA BÁSICO 

 

Atividade  Data/período 

Inscrições dos candidatos via internet 14/08/2013 a 21/08/2013 

Publicação do resultado preliminar 23/08/2013 
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Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar 

26/08/2013 

Publicação do resultado final 27/08/2013 

 

 

 


