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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PMC - EDITAL Nº 02/2016 

 
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 02/2016. 
 

1) O item 2.4 passa  vigorar a seguinte redação: 

 

2.4. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado é o estabelecido no 
ANEXO I deste Edital e conforme abaixo: (RETIFICADO) 

 

Cód Cargo 

Vagas 

Requisitos 
Escolaridade 

Vencimento 

Jornada 
de  

Trabalho 
por 

semana 

Valor da 
 Taxa  

de  
Inscrição Ampla  

Conc. 

Port. 
de  

Defic
. 

Negros 
ou 

Pardos 
20% 

Total 

201 Assistente Escolar 1 - - 1 ensino médio completo R$ 965,10 30h  R$30,00 

202 Auxiliar de Biblioteca Escolar 1 - - 1 ensino médio completo R$ 965,10 30h R$30,00 

203 Secretário Escolar 1 - - 1 ensino médio completo R$ 965,10 30h R$30,00 

301 Bibliotecônomo 1 - 
 
- 1 

curso superior completo 
em Biblioteconomia, com 

registro profissional 
R$ 1.854,76 30h R$45,00 

302 Pedagogo 1 - 
- 

1 
ensino superior completo 

em Pedagogia 
R$ 2.178,38 

22 horas e  
30 min 

R$55,00 

303 Professor de Educação Básica PEB 1 1 - 

 
- 

1 

curso superior normal ou 
magistério superior 

ou pedagogia com ênfase 
nas séries iniciais 

R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

304 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Português 

1 - 
- 

1 

curso superior com 
licenciatura plena na área 

de atuação. 

R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

305 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Matemática 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

306 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Geografia 

1 - 
 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

307 
Professor de Educação Básica PEB 2  
História 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

308 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Ciências 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

309 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Arte 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

310 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Inglês 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

311 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Educação Física 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

312 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Ensino Religioso 

1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1 

1) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em Ensino 
Religioso, Ciências da 
Religião ou Educação 
Religiosa, expedido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou 
2) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, cuja 
matriz curricular inclua 
conteúdo relativo a 
Ciências da Religião, 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso ou 
Educação Religiosa, com 
carga horária mínima de 
quinhentas horas; ou 
3) diploma devidamente 
registrado de curso 

R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 
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superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento acrescido 
de certificado de pós-
graduação lato sensu em 
Ensino Religioso ou 
Ciências da Religião, com 
carga horária mínima de 
trezentas e sessenta 
horas, expedidos por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou  
4) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de pós-
graduação stricto sensu 
em nível de Mestrado ou 
Doutorado, em Ensino 
Religioso ou Ciências da 
Religião, reconhecido pelo 
MEC; ou 
 
5) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso oferecido 
até 6 de janeiro de 2005; 
ou 

6) diploma devidamente 
registrado de curso 

superior de Bacharelado 
ou Tecnólogo com 

habilitação específica em 
Ensino Religioso, Ciências 
da Religião ou Educação 
Religiosa, acrescido de 
Programa Especial de 

Formação Pedagógica de 
Docentes, expedidos por 

instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 

órgão competente 

313 Professor de Educação Infantil - PEI 1 - 
- 

1 
Curso normal superior ou 
graduação em Pedagogia 

R$ 1702,61 40h R$50,00 

314 Pedagogo 2 – PED2 1 - 
- 

1 
Curso de nível superior 
completo em Pedagogia 

R$ 3.833,81 40h R$60,00 

315 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Português 

1 - 
- 

1 

Curso de Nível Superior 
completo com licenciatura 
plena na área de atuação 

R$ 3.833,81 40h R$60,00 

316 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Matemática 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

317 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Geografia 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

318 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
História 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

319 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Ciências 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

320 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Arte 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

321 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Inglês 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

322 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Educação Física 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

323 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Ensino Religioso 

1 - 

 
 
 
 
- 

1 

1) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em Ensino 
Religioso, Ciências da 
Religião ou Educação 
Religiosa, expedido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou 
2) diploma devidamente 

R$ 3.833,81 40h R$60,00 
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registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, cuja 
matriz curricular inclua 
conteúdo relativo a 
Ciências da Religião, 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso ou 
Educação Religiosa, com 
carga horária mínima de 
quinhentas horas; ou 
3) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento acrescido 
de certificado de pós-
graduação lato sensu em 
Ensino Religioso ou 
Ciências da Religião, com 
carga horária mínima de 
trezentas e sessenta 
horas, expedidos por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou  
4) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de pós-
graduação stricto sensu 
em nível de Mestrado ou 
Doutorado, em Ensino 
Religioso ou Ciências da 
Religião, reconhecido pelo 
MEC; ou 
 
5) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso oferecido 
até 6 de janeiro de 2005; 
ou 
6) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior de Bacharelado 
ou Tecnólogo com 
habilitação específica em 
Ensino Religioso, Ciências 
da Religião ou Educação 
Religiosa, acrescido de 
Programa Especial de 
Formação Pedagógica de 
Docentes, expedidos por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente. 
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2) O item 3 e seus subitens passa  vigorar a seguinte redação: 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS OU PARDOS. 
(RETIFICADO) 
 
3.1. Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com deficiência. 
 
3.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% 
(cinco por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplificado para pessoas com deficiência, desde 
que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato. 
3.1.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 
5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo resultar número fracionado, este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por 
cento). 
3.1.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% 
(cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candidatos com deficiência já aprovados neste 
Processo Seletivo Simplificado. 
3.1.3. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 
3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo Simplificado em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 
aprovação. 
3.1.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a 
compatibilidade das atribuições do cargo ao qual pretende concorrer com a sua deficiência. 
3.1.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato, que se enquadrar 
nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito: 
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; 
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores; 
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” 
3.1.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
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3.1.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, 
além de observar os procedimentos descritos no subitens 3.2 a 3.2.8 deste Edital, deverá proceder da 
seguinte forma: 
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos 
candidatos com deficiências; 
b) selecionar o tipo de deficiência. 
3.1.7. O candidato com 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. 
3.1.8. O candidato com 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 pessoas 
com deficiência, conforme disposição legal. 
3.1.9. O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, 
quando convocado para contratação, será submetido a exame médico pré-admissional realizado pela 
Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para 
este fim, que avaliará a compatibilidade da sua deficiência com as atribuições do cargo  para o qual 
prestou o Processo Seletivo Simplificado. 
3.1.9.1. Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia 
autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 90 
(noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará 
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência. 
3.1.9.2. O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou 
entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde ocupacional, o qual deverá expressar, 
obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do 
Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital. 
3.1.9.3. O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento 
previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 
3.1.5 deste Edital. 
3.1.9.4. O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este 
Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade 
documental. 
3.1.9.5. Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as 
informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candidato perderá o direito de permanecer na lista 
de qualificado como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida 
rigorosamente a ordem de classificação. 
3.1.9.6. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral 
de classificação, terão seus nomes publicados em separado. 
3.1.9.7. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com  deficiência passará para a 
relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de classificação. 
3.1.9.8. As vagas reservadas a pessoas com deficiências não firmadas reverterão aos demais 
candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem classificatória dos quais foram 
subtraídas. 
3.1.9.9. A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no Processo Seletivo público, dar-
se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao cargo de que trata o presente Edital e as demais 
ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e 
assim sucessivamente, durante o prazo de validade do processo seletivo público, obedecido o disposto 
nos itens 3.1.1 e 3.1.2. 
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3.2. CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015). 
(ACRESCIDO) 
 
3.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei 
Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste Edital. 
3.2.2. Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de 
quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros ou pardos, este será 
aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero 
vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 
0,5 (zero vírgula cinco). 
3.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se 
autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição do Processo Seletivo 
Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística - IBGE. 
3.2..4. O candidato negro ou pardo, classificado para as vagas destinadas às pessoas negras ou pardas, 
quando contratado deverá entregar, documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) – 
original ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor 
negra ou parda. 
3.2..4.1. O documento mencionado no item 3.2.4, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de 
Contagem, situada no endereço: Praça Tancredo Neves, nº 200 – Bairro: Camilo Alves, Contagem/MG, 
no horário de 8h às 17h, no horário de 8h às 17h, dentro do prazo previsto para a contratação. 
3.2.5. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, 
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 
3.2.6. Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas 
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no Processo Seletivo Simplificado.  
3.2.7. Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral 
de classificação, terão seus nomes publicados em separado. 
3.2.8. A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo 
Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao cargo de que trata o presente 
Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima 
primeira) vaga e assim sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, 
obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2. 
3.2.9. Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla 
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.  
3.2.10. Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será 
preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente classificado.  
3.2.11. Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficiente para 
ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 
3.2.12. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 
20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candidatos negros aprovados neste 
Processo Seletivo Simplificado. 
3.2.13. Os candidatos às vagas reservadas aos negros ou pardos participarão deste Processo Seletivo 
Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
3.3. Procedimentos para solicitação de condições especiais para realização de provas. 
 
3.3.1. O candidato com deficiência poderá requerer, atendimento especial para o dia de realização das 
provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto artigo 40, 
parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 3.298/1999, combinado com a recomendação Nº 009/2012, de 
27/11/2012, expedida pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da promotoria de justiça de 
defesa das pessoas com deficiência de Contagem. 
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3.3.1.1. O período de solicitação de condições especiais para a realização das provas é do dia 06 de 
abril A 06 de maio de 2016. 
3.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim 
considerada aquela que possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à solicitação do 
candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela 
FUNEC. 
3.3.3. O candidato com deficiência deverá efetuar a solicitação acima referida, mediante o 
preenchimento, assinatura e entrega do Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais, 
disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no período de 06 de abril de 
2016 a 06 de maio de 2016, conforme modelo constante do ANEXO VI deste edital, o qual conterá a 
condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver. 
3.3.4. O requerimento, citado no subitem 3.3.3, deverá ser entregue dentro do período das inscrições, 
em uma das seguintes formas: 
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço:  Av. 
João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª 
feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 3.3.1.1 deste Edital ou;  
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à 
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço: Av. João Cesar de 
Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do 
pedido, a data da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 3.3.1.1, deste Edital.  
3.3.4.1. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte 
externa e frontal do envelope os seguintes dados: 
 

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem - Edital PSS 
PMC N° 02/2016; 
b) referência: REQUERIMENTO; 
c) nome completo e número de identidade do candidato; 
d) cargo para o qual o candidato concorrerá. 

 
3.3.5. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 
deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, acompanhado de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 
2º do art. 40, do Decreto Federal n° 3.298/1999, até o término do período das inscrições. 
3.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas 
provas nesse sistema.  
3.3.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas 
provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
3.3.8. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência e que, 
por alguma razão, necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá apresentar à 
FUNEC, no período de 06 de abril de 2016 a 06 de maio de 2016, requerimento por escrito (ANEXO 
VI), datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a realização das provas e as 
razões de sua solicitação.  
3.3.9. Os requerimentos citados no subitem 3.3.3 e suas alíneas deverão ser encaminhados nas formas 
previstas nos subitens 3.3.4 e 3.3.4.1, deste Edital. 
3.3.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica 
examinada pela FUNEC. 
3.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será divulgada no 
endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 20/05/2016. 

 

3) O item 4.1 passa vigorar a seguinte redação: 

 

4.1. A contratação para exercício do cargo está condicionada ao atendimento dos requisitos a seguir 

relacionados, os quais serão averiguados no ato da assinatura do contrato administrativo: 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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 a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos 

e obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nas condições previstas no §1º do art. 12, da 

Constituição da República; 

 b) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

 c) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

 d) estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

 e) comprovar os pré-requisitos para o exercício do cargo a que irá concorrer, estabelecidos neste Edital; 

 f) possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo; 

 g) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 

 h) não ter sofrido, no exercício de função ou cargo, penalidade incompatível com a investidura em 

função pública, sendo comprovado por declaração assinada pelo candidato; 

 i) não receber proventos de aposentadoria provenientes de exercício de função pública ou exercer 

função inacumulável, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição da República, sendo comprovado 

por declaração assinada pelo candidato. 

 j) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato a contratação 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; 

k) No caso de aprovado na lista para negros ou pardos, o candidato a nomeação deverá, entregar 
quando da convocação, documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) – original 
ou cópia autenticada em cartório e/ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor 
negra ou parda. 
 

4) O item 9.9 passa vigorar a seguinte redação: 

 

9.9. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, deverá apresentar 
os seguintes documentos: 
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) Atestado Médico de Sanidade Física e Mental, expedido pela Gerência de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, nos termos do Decreto nº 9.668/97 e alterações, ou por 
empresa contratada para este fim; 
h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido; 
i) 02 (duas) fotografias 3x4; 
j) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil (o candidato que 
apresentar certidão positiva de antecedentes criminais somente poderá ser impedido de ser contratado 
mediante ato fundamentado da administração, sendo-lhe reservado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa);  
l) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo); 
m) Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de 
Contagem; 
n) No caso de aprovado 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; 
o) O candidato negro ou pardo, classificado para as vagas destinadas às pessoas negras ou 
pardas, deverá entregar documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) – original 
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ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor 
negra ou parda comprovando tal condição. 
 

5- O Anexo I passa vigorar a seguinte redação: 

 

Anexo I  (RETIFICADO) 
Da denominação do cargo que será exercido, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do 

vencimento, da jornada de trabalho e do valor de inscrição 
 

Cód Cargo 

Vagas 

Requisitos 
Escolaridade 

Vencimento 

Jornada 
de  

Trabalho 
por 

semana 

Valor da 
 Taxa  

de  
Inscrição Ampla  

Conc. 
Port. de  
Defic. 

Negr
os ou 
Pard
os 

20% 

Total 

201 Assistente Escolar 1 - - 1 ensino médio completo R$ 965,10 30h  R$30,00 

202 Auxiliar de Biblioteca Escolar 1 - - 1 ensino médio completo R$ 965,10 30h R$30,00 

203 Secretário Escolar 1 - - 1 ensino médio completo R$ 965,10 30h R$30,00 

301 Bibliotecônomo 1 - 
 
- 1 

curso superior completo 
em Biblioteconomia, com 

registro profissional 
R$ 1.854,76 30h R$45,00 

302 Pedagogo 1 - 
- 

1 
ensino superior completo 

em Pedagogia 
R$ 2.178,38 

22 horas e  
30 min 

R$55,00 

303 Professor de Educação Básica PEB 1 1 - 

 
- 

1 

curso superior normal ou 
magistério superior 

ou pedagogia com ênfase 
nas séries iniciais 

R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

304 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Português 

1 - 
- 

1 

curso superior com 
licenciatura plena na área 

de atuação. 

R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

305 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Matemática 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

306 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Geografia 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

307 
Professor de Educação Básica PEB 2  
História 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

308 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Ciências 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

309 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Arte 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

310 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Inglês 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

311 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Educação Física 

1 - 
- 

1 R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 

312 
Professor de Educação Básica PEB 2  
Ensino Religioso 

1 - 

 
- 

1 

1) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em Ensino 
Religioso, Ciências da 
Religião ou Educação 
Religiosa, expedido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou 
2) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, cuja 
matriz curricular inclua 
conteúdo relativo a 
Ciências da Religião, 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso ou 
Educação Religiosa, com 
carga horária mínima de 
quinhentas horas; ou 
3) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento acrescido 
de certificado de pós-
graduação lato sensu em 
Ensino Religioso ou 
Ciências da Religião, com 

R$ 2.178,38 
22 horas e  

30 min 
R$55,00 
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Cód Cargo 

Vagas 

Requisitos 
Escolaridade 

Vencimento 

Jornada 
de  

Trabalho 
por 

semana 

Valor da 
 Taxa  

de  
Inscrição Ampla  

Conc. 
Port. de  
Defic. 

Negr
os ou 
Pard
os 

20% 

Total 

carga horária mínima de 
trezentas e sessenta 
horas, expedidos por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou  
4) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de pós-
graduação stricto sensu 
em nível de Mestrado ou 
Doutorado, em Ensino 
Religioso ou Ciências da 
Religião, reconhecido pelo 
MEC; ou 
 
5) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso oferecido 
até 6 de janeiro de 2005; 
ou 

6) diploma devidamente 
registrado de curso 

superior de Bacharelado 
ou Tecnólogo com 

habilitação específica em 
Ensino Religioso, Ciências 
da Religião ou Educação 
Religiosa, acrescido de 
Programa Especial de 

Formação Pedagógica de 
Docentes, expedidos por 

instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 

órgão competente 

313 Professor de Educação Infantil - PEI 1 - 
- 

1 
Curso normal superior ou 
graduação em Pedagogia 

R$ 1702,61 40h R$50,00 

314 Pedagogo 2 – PED2 1 - 
- 

1 
Curso de nível superior 
completo em Pedagogia 

R$ 3.833,81 40h R$60,00 

315 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Português 

1 - 
- 

1 

Curso de Nível Superior 
completo com licenciatura 
plena na área de atuação 

R$ 3.833,81 40h R$60,00 

316 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Matemática 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

317 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Geografia 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

318 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
História 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

319 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Ciências 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

320 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Arte 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

321 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Inglês 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

322 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Educação Física 

1 - 
- 

1 R$ 3.833,81 40h R$60,00 

323 
Professor de Educação Básica 3 PEB 3  
Ensino Religioso 

1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em Ensino 
Religioso, Ciências da 
Religião ou Educação 
Religiosa, expedido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 

R$ 3.833,81 40h R$60,00 
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Cód Cargo 

Vagas 

Requisitos 
Escolaridade 

Vencimento 

Jornada 
de  

Trabalho 
por 

semana 

Valor da 
 Taxa  

de  
Inscrição Ampla  

Conc. 
Port. de  
Defic. 

Negr
os ou 
Pard
os 

20% 

Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

órgão competente; ou 
2) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, cuja 
matriz curricular inclua 
conteúdo relativo a 
Ciências da Religião, 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso ou 
Educação Religiosa, com 
carga horária mínima de 
quinhentas horas; ou 
3) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento acrescido 
de certificado de pós-
graduação lato sensu em 
Ensino Religioso ou 
Ciências da Religião, com 
carga horária mínima de 
trezentas e sessenta 
horas, expedidos por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente; ou  
4) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de pós-
graduação stricto sensu 
em nível de Mestrado ou 
Doutorado, em Ensino 
Religioso ou Ciências da 
Religião, reconhecido pelo 
MEC; ou 
 
5) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior com Licenciatura 
Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente, 
acrescido de curso de 
Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso oferecido 
até 6 de janeiro de 2005; 
ou 
6) diploma devidamente 
registrado de curso 
superior de Bacharelado 
ou Tecnólogo com 
habilitação específica em 
Ensino Religioso, Ciências 
da Religião ou Educação 
Religiosa, acrescido de 
Programa Especial de 
Formação Pedagógica de 
Docentes, expedidos por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
órgão competente. 
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6) Os candidatos que já fizeram a sua inscrição anterior à data desta RETIFICAÇÃO, que se 

enquadram na condição de negros ou pardos e desejam concorrer às vagas destinadas aos 

negros ou pardos, deverão acessar o site www.contagem.mg.gov.br e fazer a alteração 

assinalando esta opção.  

 

Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 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.  

http://www.contagem.mg.gov.br/

