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RETIFICAÇÃO  Nº 1 do Edital referente ao PROCESSO S ELETIVO SIMPLIFICADO 
 – EDITAL PSS nº. 02/2011 –  Prefeitura Municipal d e Contagem  
 
A Comissão Municipal Coordenadora de Concursos e Pr ocessos Seletivos da Prefeitura Municipal 
de Contagem – Decreto 1331, de 05/04/2010 resolve, 

 
 
RETIFICAR: 
 
No item 5.2  Dos Procedimentos para inscrição e for mas de pagamento 
 
Onde se Lê:     
5.2.2.1 A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC disponibilizará computadores para as pessoas que 
não tem acesso à internet, para que possam realizar suas inscrições, nos endereços em Contagem, a 
seguir relacionados: 
 

LOCAL  
 

ENDEREÇO 
 

FUNCIONAMENTO 
  

Telecentro Jardim Eldorado 
Rua Canafístula, n° 245 – Bairro Cidade Jardim 
Eldorado - Posto de Saúde 

De 2ª a 6ª feira  
8h ás 12h e 13h às 17h 

Telecentro  Industrial Praça  do Trabalhador, s/n – Bairro Industrial 
De 2ª a 6ª feira  

8h ás 12h e 13h às 17h 

Telecentro Sede 
Rua Manoel de Matos, n° 162 - Bairro Central 
Park – “Espaço Bem Viver” 

De 2ª a 6ª feira  
8h ás 12h e 13h às 17h 

Telecentro Ressaca 
Rua Turquesa, 729 - Bairro São Joaquim – 
“Administração Regional Ressaca” 

De 2ª a 6ª feira  
8h ás 12h e 13h às 17h 

Telecentro Água Branca 
Rua São Marcos, n° 247 - Bairro Água Branca - 
CEFORT 

De 2ª a 6ª feira  
8h ás 12h e 13h às 17h 

Fundação de Ensino de 
Contagem - FUNEC 

Rua Portugal, n. 8 – Bairro Glória – 
Contagem/MG 
 

De 2ª a 6ª feira  
8h ás 12h e 13h às 17h 

 
Leia-se:    
5.2.2.1 A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC disponibilizarão computadores para as pessoas que 
não têm acesso à internet, para que possam realizar suas inscrições, nos endereços em 
Contagem,relacionados a seguir: 

 

LOCAL  
 

ENDEREÇO 
 

FUNCIONAMENTO 
  

Telecentro Espaço do 
Saber  

Rua Portugal 370 Bairro Gloria - Contagem   
Tel. (31)  3353-9570 ) 
 

De 2ª a 6ª feira  
9h ás 16h 

Telecentro Nova Contagem  
Rua Vc 2072 Bairro Nova Contagem - 
Contagem   tel.(31)  3911-6122  
 

De 2ª a 6ª feira  
9h ás 16h 

Telecentro Sede 
Rua Manoel de Matos, n° 162 - Bairro 
Central Park – “Espaço Bem Viver”  tel.(31) 
3912-3883 

De 2ª a 6ª feira  
9h ás 16h  

Telecentro Ressaca 
Rua Turquesa, 729 - Bairro São Joaquim – 
“Administração Regional Ressaca”          
tel.(31) 3357-3782 

De 2ª a 6ª feira  
9h ás 16h 

Telecentro Água Branca Rua São Marcos, n° 247 - Bairro Água 
Branca – CEFORT  tel. (31) 3393-4152 

De 2ª a 6ª feira  
9h ás 16h 

Fundação de Ensino de 
Contagem - FUNEC 

Rua Portugal, n. 8 – Bairro Glória – 
Contagem/MG tel. (31) 3356-6371 
 

De 2ª a 6ª feira  
9h ás 16h 
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No item 5.2.16 

Onde se Lê: 

5.2.16 Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa 
de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, formalmente, nos termos do subitem 11.1 
deste Edital. 

Leia-se: 

5.2.16 Não será efetivada a inscrição se, por qualquer mot ivo, houver inconsistência do pagamento 
da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, formalmente, nos termos 
do subitem  9.1 deste Edital.  

 

No item 5.4.2 

Onde se Lê : 

5.4.2 O candidato que atender os requisitos relacionados neste Edital, poderá requerer a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição restritamente no período de 28 a 30 de março de 2011. 
 

Leia-se: 

5.4.2 O candidato que atender os requisitos relacio nados neste Edital, poderá requerer a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição restritamente no per íodo de 30 de março a 01 de abril de 2011. 
 
No item 5.4.3 
 
Onde se lê: 
5.4.3 A Ficha Eletrônica de Isenção estará disponível para preenchimento no endereço eletrônico 
<www.contagem.mg.gov.br> somente no período de 28 a 30 de março de 2011  de 2011. 
 
Leia-se: 
 
5.4.3 A Ficha Eletrônica de Isenção estará disponív el para preenchimento no endereço eletrônico 
<www.contagem.mg.gov.br> somente no período de 30 d e março a 01 de abril de 2011 . 
 
No item 5.4.4 
 
Onde se Lê: 
 
5.4.4     a) .... 

e) imprimir a Ficha Eletrônica de Isenção, assinar, anexar a documentação citada nos subitem 
5.4.11 ao 5.4.14 deste Edital, enviar à FUNEC na forma prevista no subitem 5.4.17 deste Edital, no 
período 28 a 30 de março de 2011, sob pena do indeferimento da solicitação de Isenção do 
Pagamento da Taxa de Inscrição. 
 
Leia – se: 
 

5.4.4     a) .... 
e) imprimir a Ficha Eletrônica de Isenção, assinar,  anexar a documentação citada nos 
subitens 5.4.11 ao 5.4.14 deste Edital, enviar à FU NEC na forma prevista no subitem 5.4.17 
deste Edital, no período 30 de março a 01 de abril de 2011, sob pena do indeferimento da 
solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Insc rição 
 
No item 5.4.18 
 
Onde se Lê: 
 

5.4.18 A Ficha Eletrônica de Isenção e as documentações discriminadas nos subitens 5.4.11 ao 5.4.14 
deverão ser entregues ou enviadas em um envelope, tamanho ofício, fechado, identificado externamente 
em sua face frontal com os seguintes dados: Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Contagem – Edital n. 02/2011, Ref. Isenção do pagamento do valor da inscrição, nome completo,número de 
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inscrição. 
 
Leia-se: 
 

5.4.18 A Ficha Eletrônica de Isenção e as documenta ções discriminadas nos subitens 5.4.11 ao 
5.4.14 deverão ser entregues ou enviadas em um enve lope, tamanho ofício, fechado, identificado 
externamente em sua face frontal com os seguintes d ados: Processo Seletivo Simplificado da 
Prefeitura Municipal de Contagem – Edital n. 02/201 1, Ref. Isenção do pagamento do valor da 
inscrição, nome completo e número de identidade. 

 
No item 5.4.27 
 
Onde se Lê: 
 

5.4.27 O resultado da análise do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição será publicado no 
Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC.e” e divulgado nos endereços eletrônicos 
<www.contagem.mg.gov.br>, até o dia 06 de abril de 2011, em ordem alfabética, com o número da carteira 
de identidade, constando apenas informação sobre o deferimento ou o indeferimento. 
 
Leia-se: 
 
5.4.27 O resultado da análise do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 
publicado no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC.e” e divulgado nos endereços 
eletrônicos <www.contagem.mg.gov.br>, até o dia 07 de abril de 2011, em ordem alfabética, com o 
número da carteira de identidade, constando apenas informação sobre o deferimento ou o 
indeferimento.  

 
 
 Anexo III 
 
O Anexo III passa a ter a seguinte redação: 
 

ANEXO III 
Processo Seletivo Simplificado PSS/PMC nº 02/2011 

 
CRONOGRAMA BÁSICO 

 
ETAPAS/FASES  DATAS 
 
Inscrições Via Internet 

31/03 a 18/04/11 

Recebimento dos Títulos na FUNEC 31/03 a 19/04/11 

Pedido de isenção da taxa de inscrição  30 e 31/03 e 
0104/11 

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de 
inscrição 

07/04/11 

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

08 e 11/04/11 

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

 
15/04/11 

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

02/05/11 

Resultado da análise da condição especial 20/04/11 
Prova Objetiva  08/05/11 
Divulgação do Gabarito 09/05/11 
Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 10 e 11/05/11 
Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos  
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recursos contra as questões e os gabaritos preliminares das 
provas objetivas 

17/05/11 

Divulgação do resultado da prova escrita , da Prova de 
Títulos e Classificação Final 

31/05/11 

Recebimento de recursos contra o resultado da prova 
objetiva , da Prova de Títulos e classificação Final 

01 e 02/06/11 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos 
recursos  contra o resultado da prova objetiva , da Prova de 
Títulos e classificação Final  

 
09/06/11 

Resultado Final , após os recursos 
 

09/06/11 

Homologação  10/06/11 

 
 

Contagem, 11 de março de 2011 

 

COMISSÃO COORDENADORA DE CONCURSOS  E PROCESSOS SEL ETIVOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONTAGEM – DECRETO 1331 DE 15/04/2010.  

 


