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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS EDITAL Nº 01/2016 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
 

2ª RETIFICAÇÃO 
 

A Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 2ª Retificação do 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PMC - EDITAL Nº 01/2016. 

 

1) No item 3.3.11 (1ª RETIFICAÇÃO): 

 

Onde se lê: 

 

3.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será publicada no Diário 
Oficial Eletrônico de Contagem – DOC-e e divulgada no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos  até o dia 06/05/2016. 
 

LEIA-SE: 

 

3.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será publicada no Diário 
Oficial Eletrônico de Contagem – DOC-e e divulgada no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos  até o dia 10/06/2016. 
 

2) No item 5.2.2: 

Onde se lê: 

 
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 9 (nove) horas do dia 01 de abril 
de 2016 às 19 (dezenove) horas do dia 25 de abril de 2016.  

 

LEIA-SE: 

 

5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 9 (nove) horas do dia 01 de abril 
de 2016 às 19 (dezenove) horas do dia 30 de maio de 2016.  

 

3. No item 5.2.2.2: 
 

Onde se lê: 

 
5.2.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos das 9 (nove) horas do dia 01 de abril de 2016 às 19 
(dezenove) horas do dia 25 de abril de 2016, por meio do link correspondente às inscrições do 
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem, efetuar sua inscrição 
conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:  
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da opção da função para a 
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, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 de 
acordo com o nível de escolaridade da função para a qual irá concorrer, até o dia 26 de abril de 2016.  
 

LEIA-SE: 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos%20%20até%20o%20dia%2006/05/2016
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos%20%20até%20o%20dia%2010/06/2016


 
 

ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC PSS PMC Nº 01/2016  Página 2 de 7 

 
5.2.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos das 9 (nove) horas do dia 01 de abril de 2016 às 19 
(dezenove) horas do dia 30 de maio de 2016, por meio do link correspondente às inscrições do 
Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem, efetuar sua inscrição 
conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:  
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da opção da função para a 
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, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 de 
acordo com o nível de escolaridade da função para a qual irá concorrer, até o dia 31 de maio de 2016.  
 
3) No item 5.2.3: 

 
Onde se lê: 

 
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2.2, 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 26 de abril de 2016.  
 

LEIA-SE: 

 
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2.2, 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 31 de maio de 2016.  
 
4) No item 5.2.4: 

 
Onde se lê: 

 
5.2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em 
dinheiro, do valor da inscrição impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários de 
atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária, até o dia 26 de abril de 2016.   
 

LEIA-SE: 

 
5.2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em 
dinheiro, do valor da inscrição impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários de 
atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária, até o dia 31 de maio de 2016.  
 
5) No item 5.2.6: 

 
Onde se lê: 

 
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, deste Edital, até o último dia de pagamento – 26 de 
abril de 2016.  
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LEIA-SE: 

 
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, deste Edital, até o último dia de pagamento – 31 de 
maio de 2016. 
 
6) No item 5.2.11: 

 
Onde se lê: 

 
5.2.11. O comprovante 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 26 de abril 
de 2016.  
 

LEIA-SE: 

 
5.2.11. O comprovante 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 31 de 
maio de 2016. 
 
7) No item 5.2.15: 

Onde se lê: 

 
5.2.15. 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 (26 de abril de 2016), 
não sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento.  
 

LEIA-SE: 

 
5.2.15. 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 (31 de maio de 2016.), 
não sendo considerado para tal o simples agendamento de pagamento.  
 
8) No item 5.2.17: 

 
Onde se lê: 

 
5.2.17. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, até o dia 29 de abril de 2016.  
 

LEIA-SE: 

 
5.2.17. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, até o dia 10 de junho de 2016.  
 
9) No item 7.7: 

 
Onde se lê: 

 
7.7. A prova objetiva será realizada no dia 08 de maio de 2016 (Domingo), com início às 9h e término 
às 11h, em local a ser divulgado pela Prefeitura Municipal de Contagem e FUNEC através do endereço 
www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PMC – 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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EDITAL Nº 01/2016), consultando o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) a partir do dia 29 de 
abril de 2016; 
 

 

LEIA-SE: 

 
7.7. A prova objetiva será realizada no dia 12 de junho de 2016 (Domingo), com início às 9h e término 
às 11h, em local a ser divulgado pela Prefeitura Municipal de Contagem e FUNEC através do endereço 
www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PMC – 
EDITAL Nº 01/2016), consultando o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) a partir do dia 03 de 
junho de 2016. 
 
10) No item 7.38: 

 
Onde se lê: 

 
7.38. Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 09 de maio de 2016.  
 

LEIA-SE: 

 
7.38. Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no endereço eletrônico 
www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 13 de junho de 2016.  
 
11) No item 8.6: 

 
Onde se lê: 

 
8.6. Os títulos (cópias simples acompanhados dos respectivos originais) deverão ser entregues no 
período de 01 de abril de 2016 a 27 de abril de 2016, em uma das seguintes formas: 
 

 

LEIA-SE: 

 
8.6. Os títulos (cópias simples acompanhados dos respectivos originais) deverão ser entregues no 
período de 01 de abril de 2016 a 31 de maio de 2016, em uma das seguintes formas: 
 
 
12) No Anexo III - CRONOGRAMA BÁSICO: 
 

Onde se lê: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS EDITAL Nº 01/2016 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

ANEXO III  
CRONOGRAMA BÁSICO  

ATIVIDADE DATAS / PERÍODO 

Publicação do Edital 11/03/2016 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 01 e 04 /04/ 2016  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 12/04/2016 

Interposição de recursos contra o indeferimento do Pedido 
de Isenção da taxa de inscrição 

13 e 14/04/ 2016 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento do Pedido 
de Isenção da taxa de inscrição 

15/04/2016 

Inscrições via internet  01/04 a 25/04/2016 

Entrega de Títulos na FUNEC 01/04 a 27/04/2016 

Impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI 29 /04/ 2016 

Realização da Prova Objetiva 08 /05/ 2016 

Divulgação do gabarito 09 /05/ 2016 

Recebimento de recursos contra questões e o gabarito 10 e 11 /05/ 2016 

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos 
recursos contra as questões e o gabarito preliminar das 
provas. 

20 /05/ 2016 

Divulgação do resultado da prova objetiva, de títulos e 
classificação final 

25 /05/ 2016 

Recebimento de recursos contra o resultado da prova 
objetiva, de títulos e classificação final 

30 e 31/05/ 2016 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado da 
prova objetiva, de títulos e classificação final 

07/06/2016 

Resultado final (após recursos) 07 /06/ 2016 

Homologação 08/06/2016 
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LEIA-SE: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS EDITAL Nº 01/2016 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

ANEXO III  
CRONOGRAMA BÁSICO (RETIFICADO) 

 

ATIVIDADE DATAS / PERÍODO 

Publicação do Edital 11/03/2016 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 01 e 04 /04/ 2016 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 12/04/2016 

Interposição de recursos contra o indeferimento do Pedido 
de Isenção da taxa de inscrição 

13 e 14/04/ 2016 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento do 
Pedido de Isenção da taxa de inscrição 

15/04/2016 

Inscrições via internet 01/04 a 30/05/2016 

Entrega de Títulos na FUNEC 01/04 a 31/05/2016 

Impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI 03 /06/ 2016 

Realização da Prova Objetiva 12 /06/ 2016 

Divulgação do gabarito 13 /06/ 2016 

Recebimento de recursos contra questões e o gabarito 14 e 15 /06/ 2016 

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos 
recursos contra as questões e o gabarito preliminar das 
provas. 

22 /06/ 2016 

Divulgação do resultado da prova objetiva, de títulos e 
classificação final 

22 /06/ 2016 

Recebimento de recursos contra o resultado da prova 
objetiva, de títulos e classificação final 

23 e 24/06/ 2016 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado 
da prova objetiva, de títulos e classificação final 

29/06/2016 
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Resultado final (após recursos) 29 /06/ 2016 

Homologação 30/06/2016 

 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de abril de 2016. 

 
Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura 

Municipal de Contagem  
Decreto nº 512, de 22 de maio de 2015.  


