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Atos do Executivo

DECRETO nº 368, de 08 de agosto de 2014.

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 7º, da Lei Municipal nº 4.646, de 26 de dezem-
bro de 2013;

DECRETA:

Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.13.1.10.301.0017.2147.33903700.214801 1.000.000,00

1.13.1.10.302.0001.2145.33903000.214901 233.694,10

1.16.2.15.453.0014.2064.33903900.015701 12.000,00

1.13.1.10.301.0017.2147.33903900.214801 1.387.302,42

TOTAL 2.632.996,52

Art. 2º Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.02.1.04.122.0001.2001.33504100.010000 146.024,44

1.03.1.04.122.0006.2233.33903000.010000 5.398,52

1.04.1.03.092.0001.2006.33903500.010000 81.000,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33903600.010000 5.000,00

1.08.1.04.123.0001.2011.33903900.010000 2.050,00

1.08.1.04.129.0047.2084.33903900.010000 470.976,00

1.11.2.15.122.0001.2127.33904700.010000 12.000,00

1.14.1.04.122.0001.2017.33903900.010000 4.680,00

1.20.1.27.812.0021.2113.33504100.010000 60.000,00

1.20.1.27.812.0021.2113.33903900.010000 120.858,00

1.21.1.18.122.0001.2025.33903900.010000 2.000,00

TOTAL 909.986,96

Art.3º Para fazer face às suplementações constante no art. 1º e 2º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.09.1.99.999.9999.9999.99999900.910099 903.306,96

1.21.1.18.541.0042.1093.33903900.010000 2.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903000.212316 400.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903000.212322 400.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903000.214801 377.267,70

1.13.1.10.301.0001.2157.33903000.215503 100.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903200.214801 100.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903300.214801 50.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903500.214801 50.000,00
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1.13.1.10.301.0001.2157.33903600.212316 200.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903600.214801 50.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903700.214801 50.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33903900.212322 81.100,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33909100.214801 200.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33909200.214801 78.934,72

1.13.1.10.301.0001.2157.33909300.214801 200.000,00

1.13.1.10.302.0019.1054.44905100.214901 33.694,10

1.13.1.10.302.0019.2144.44905200.214901 200.000,00

1.13.1.10.301.0001.2157.33901400.214801 50.000,00

1.14.1.22.661.0012.2124.33903900.010000 4.680,00

1.16.2.15.453.0006.2227.33903000.010001 2.000,00

1.16.2.15.453.0006.2227.33903900.010001 10.000,00

TOTAL 3.542.983,48

Art.4º O valor suplementado no artigo 1º deste decreto não onera o limite estabelecido no art. 7º da Lei 4.646, de 26 de dezembro de 2013, conforme disposto no art. 
8º da mesma Lei.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 08 de agosto de 2014.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES

Prefeito de Contagem

ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Controladoria 
Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO
O presidente da comissão processante constituída pela portaria nº 147 de 17 de Julho de 2014, publicada no Diário Oficial de Contagem de 18/07/2014, tendo em vista 
o que dispõe o art. 157, III da Lei nº 2.160/90, promove, pelo presente edital, a citação de RAQUEL CARVALHO DA SILVA, matrícula nº. 202190-3, Técnica em Enfer-
magem, residente a Rua: Geraldo Bibiano, nº 171 Casa, Bairro: Morada do Rio no Município de Santa Luzia, Minas Gerais, mas atualmente está em lugar incerto e não 
sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da publicação deste, comparecer à Corregedoria situada a Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 200, Bairro Camilo Alves, a 
fim de apresentar defesa escrita nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 02/044/2014, sob pena de revelia, bem como, acompanhar o processo disciplinar a 
que responde por suposto Abandono de cargo, Inassiduidade habitual e não observar as normas legais e regulamentares e adotar as providências que entender cabíveis 
em sua defesa.
Contagem, 05 de Agosto de 2014.
CAMILA GARCIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR

Extrato da Portaria nº 164, de 06 de agosto de 2014, da Corregedoria Geral.
Designa defensor dativo para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/046/2014.
Defensor Dativo : Dr. Flávio Roberto Santos Moreira, matrícula 23195-9.
Processado  : R.M.F.B.D.S, MATRICULA: 201936-6, TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 06 de Agosto de 2014.

Extrato da Portaria nº 165, de 07 de agosto de 2014, da Corregedoria Geral.
Designa defensor dativo para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/042/2014.
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Defensor Dativo : Dr. Flávio Roberto Santos Moreira, matrícula 23195-9.
Processado  : A. R. S., MATRÍCULA Nº. 0110027-7, MOTORISTA.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 07 de Agosto de 2014.

Extrato da Portaria nº 166, de 07 de agosto de 2014, da Corregedoria Geral.
Designa defensor dativo para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/045/2014.
Defensor Dativo : Dr. Flávio Roberto Santos Moreira, matrícula 23195-9.
Processado  : A. C. R. C., MATRÍCULA Nº. 1250805, AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 07 de Agosto de 2014.

Extrato da Portaria nº 167, de 07 de agosto de 2014, da Corregedoria Geral.
Processado(a): M. O. M., MATRÍCULA Nº. 134351-0, PEB-2 EDUCAÇÃO FÍSICA.
Prorroga o prazo para o término do Processo Administrativo Disciplinar 02/033/2014 a partir de 10/08/2014. 
Controladoria Geral do Município, Contagem, a 07 de agosto de 2014.

Secretaria Municipal 
de Administração

1. EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 054/2013– CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - FIA E O MUNICIPIO DE 
CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/01/2015
ASSINADO / VIGÊNCIA: 25/07/2014 ATÉ 31/01/2015

2. EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2010 PAC. 149/2013101/2010 PP. 037/2010
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
CONTRATADA: EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 05 (CINCO) MESES E ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA EXERCICIO DE 2014.
VALOR MENSAL: R$ 73.601,66 VALOR ANUAL: R$ 368.008,30
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0001.2021 – 33903913 - 010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 01/08/2014 / ATÉ 31/12/2014.

3. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 018/2014 – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BEATRIZ E O MUNICIPIO DE CONTAGEM 
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
OBJETO: ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
ASSINADO / VIGÊNCIA: 23/07/2014 ATÉ 31/12/2014

Secretaria Municipal 
de Educação

RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 034/Seduc, de 23 de Julho de 2014, publicada na Edição 3434 do DOC no dia 04 de agosto de 2014, página 3, ONDE SE LÊ: “CENTRO DE EDUCAÇÃO DO 
PARAÍSO”,  LEIA-SE “CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PARAÍSO.” 
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

ERRATA Á EDIÇÃO 3435 DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM REFERENTE AO REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDA-
DE CIVIL PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS NO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – COMHAB (GESTÃO 2015 - 2016)
REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS NO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL – COMHAB (GESTÃO 2015 - 2016)
Das Disposições Iniciais
Art. 1º - Este Regimento contém normas destinadas a regulamentar e disciplinar a eleição dos membros representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Ha-
bitação de Interesse Social – COMHAB, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar N.º 038, de 10 de Julho de 2007 e o Regimento Interno do COMHAB.
Art. 2º - A eleição para escolha dos membros representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB, para 
a gestão 2015-2016 será regulada por este Regimento Eleitoral, devidamente aprovado em reunião ordinária do COMHAB, do dia 17 de fevereiro de 2014.
Da Composição da Comissão Eleitoral
Art. 3º - A eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB será coordenada por Comissão Eleitoral, 
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composta por 04 (quatro) membros designados em reunião do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB do dia 17 de Fevereiro de 2014. 
Art. 4º - São membros da Comissão Eleitoral:
Izabel de Paula Souza
José Roberto de Oliveira
Márcio Ademir Dos Santos
Vinícius Teodoro Morato
Parágrafo único – Os membros da comissão eleitoral não poderão se candidatar ao pleito.
Art. 5º - Caberá à Comissão Eleitoral, dar ciência dos termos deste Regimento Eleitoral ao Ministério Público e às entidades habilitadas a participar das eleições da 
Assembleia Setorial. 
Art. 6° - Serão eleitos: 
I – No seguimento dos Movimentos Populares vinculados a luta pela moradia: 05 (cinco) conselheiros titulares e 05 (cinco) suplentes, sendo:
. 04 (quatro) representantes de comunidades de assentamentos precários de interesse social, sendo 03 (três) de vilas e favelas e 01 (um) de loteamentos ou conjuntos, 
públicos ou privados;
. 01 (um) representante de núcleos dos movimentos dos sem casa.
II – No seguimento de Entidades : 05 (cinco) conselheiros titulares e 05 (cinco) conselheiros suplentes, sendo:
. 01 (um) representante de entidades sindicais de categorias de trabalhadores
. 02 (dois) representantes de entidades da área empresarial ligadas ao setor imobiliário ou da construção civil;
. 01 (um) representante de entidades de ensino superior;
. 01 (um) representante de entidades representativas de categorias de profissionais liberais ou de organizações não governamentais.
Dos Eleitores
Art. 7º - Estarão habilitadas a votar na Assembleia Setorial, na eleição dos representantes da Sociedade Civil, aquelas pessoas indicadas até as 16h30min horas do 
penúltimo dia útil antes da eleição, que comprovem vínculo de atuação nos seguimentos indicados no  art. 6º desse Regimento. 
Parágrafo Único – Cada seguimento poderá indicar até 05 (cinco) representantes/eleitores. 
Do Registro de Candidaturas
Art. 8º - As solicitações de registro de candidaturas, para a escolha dos representantes no Conselho, serão recebidas no período de 11/08/2014 a 20/08/2014  , na Casa 
dos Conselhos, no horário de 08h30min as 16h30min horas.
Art. 9º - As entidades que se apresentarem como candidatas, serão qualificadas por categorias, na forma prevista na Lei Complementar N.º 038, de 10 de julho de 2007 
do COMHAB, devendo ser de âmbito municipal, vetada a inscrição e voto em mais de uma categoria.
Art. 10 - É admitido o pedido de registro de candidatura mediante procuração por instrumento específico.
Art. 11- Não será admitido o uso de, somente, apelido no registro de candidatura.
Art. 12 - A falta de qualquer documento exigido para o pedido de candidatura implicará no seu indeferimento.
Art. 13 - As impugnações de candidatura serão anexadas ao processo de registro do candidato e, havendo mais de uma no mesmo processo, serão decididas conjunta-
mente pela Comissão Eleitoral.
Art.14 – Poderá fazer o registro de candidatura o candidato com idade mínima de 18 anos. 
Da Eleição 
Art. 19 - A eleição dos representantes da sociedade civil no COMHAB será realizada, em Assembleia Setorial, no dia 13/09/2014, no auditório do CENTEC, situado na 
Rua Bernado Monteiro, n° 20, Centro – Contagem. 
Art. 20 – A Assembleia Setorial se realizará no intervalo de 14h00min às 16h30min horas, obedecendo a seguinte programação:
 14:00 às 14:30 -   Credenciamento;
            14:30 às 14:45 -  Acolhida, plenária, leitura e aprovação do Regimento Eleitoral;
            14:45 às 15:15 -  Plenárias por seguimento das instituições candidatas a eleição;
            15:15 às 16:30 -  Plenária Final da Assembleia;
            16:30   Horas   - Proclamação das instituições eleitas para COMHAB
Art. 21 - No dia da Assembleia, antes do início das votações, os candidatos se apresentarão em plenário.
Parágrafo Único: Não será permitida a formação de chapa.
Art. 22 - Compete ao Conselho Municipal de habitação de Interesse Social – COMHAB, e aos membros da Comissão Eleitoral organizar os locais de votação, formar as 
mesas receptoras e encaminhar todos os procedimentos para a realização do pleito, inclusive designação de mesários e escrutinadores.
Parágrafo único - A Comissão Eleitoral decidirá de imediato as eventuais impugnações de mesários e escrutinadores.
Art. 23 - Havendo apenas um candidato, proceder-se-a a eleição por aclamação em Assembleia.
Art. 24 - A eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – COMHAB se dará em turno único de 
votação.
Art. 25 - A mesa eleitoral será formada por 03 (três) membros da Comissão Eleitoral, sendo 1 (um) presidente, 1 (um) secretário e 01 (um) mesário, designados pela 
própria Comissão Eleitoral. 
Parágrafo Único – O Ministério Público será convidado a compor a mesa eleitoral. 
Art. 26 - A mesa eleitoral terá a função de receber e apurar os votos, bem como lavrar a ata de eleição e proclamar o seu resultado. 
Art. 27 - A votação será acompanhada e fiscalizada no local da votação por, no mínimo, 03 (três) fiscais, escolhidos no momento de votação, dentre os representantes 
das entidades e candidatos presentes, sendo, naquele caso, 01 (um) por segmento representativo. 
Art. 28 - Os fiscais terão acesso aos documentos da mesa, devendo consignar em ata, as ocorrências do processo. 
Art. 29 - A cédula de votação conterá impresso o nome do segmento ou candidato a ser votado. 
Parágrafo Único - A cédula de votação será rubricada por pelo menos 2 (dois) membros da mesa eleitoral. 
Art. 30 - Antes do início da votação, a urna será vistoriada obrigatoriamente pela mesa eleitoral, Ministério Público, se presente, e fiscais. 
Art. 31 – Serão considerados nulos os votos que contenham rasuras de qualquer natureza ou mais de 1 (um) candidato assinalado por segmento.
Art. 32- Após o encerramento da votação, apuração dos votos e proclamação dos eleitos, será lavrada ata do processo eleitoral pelo Secretário da mesa. 
Art. 33 - A ata, uma vez lavrada e aprovada, será assinada pelos membros da mesa eleitoral, Ministério Público, se presente, e representantes das entidades presentes. 
Art. 34 - Poderá votar na Assembleia Setorial a pessoa com idade mínima de 16 anos. 
Da Apuração dos Votos e Proclamação dos Eleitos 
Art. 35 - A Junta Eleitoral, composta pelos 3 (três) membros da mesa eleitoral, decidirão, de imediato, as eventuais impugnações de voto.
Parágrafo único - Das decisões, caberá recurso imediato à Comissão Eleitoral, que será decidido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 36 - A apuração dos votos será realizada no local de votação, imediatamente após o voto do último eleitor, e em conformidade com o horário estabelecido pela 
programação oficial, acompanhada pelos fiscais e Ministério Público, se presente. 
Art. 37 - O boletim de apuração correspondente a cada Assembleia deverá ser assinado pelos escrutinadores e fiscais.
 Art. 38- Em caso de empate, o critério de desempate será o tempo de atuação verificado pela data de fundação da entidade ou idade do candidato (maior idade). 
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Art. 39 - O Presidente da mesa eleitoral proclamará o nome dos candidatos eleitos para titulares e suplentes, logo após, será lavrada a ata de eleição. 
Das Disposições Finais 
Art. 40 - Os representantes, uma vez eleitos, serão nomeados pelo Prefeito de Contagem, para um mandato de 02 (dois) anos, fazendo-se publicar o ato de nomeação 
no Diário Oficial de Contagem - DOC. 
Art. 41 - Os casos omissos no presente Regimento serão decididos pela Comissão Eleitoral, utilizando-se, por analogia, os procedimentos do Código Eleitoral.
Art. 42- Esta Resolução entra em vigor na data de sua emissão, revogadas as disposições contrárias. 
Contagem, 07/de agosto de 2014.
Marilene Silva Santana Pimenta
Presidente COMHAB

ANEXO I
EDITAL N° 001/2014
ASSUNTO: Convocação e regulamento do processo eleitoral dos Representantes da sociedade civil ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social

CRONOGRAMA
Nº DESCRIÇÃO DATA/HORÁRIO/LOCAL

1 Inscrição das instituições em formulário próprio
11/08 a 20/08/2014
De 08:30 às 16:30 de segunda a sexta-feira
Casa dos Conselhos – Av. João César de Oliveira, 3481 – Eldorado – Contagem - MG

2
Análise das organizações candidatas pela Comissão 
Eleitoral

21 e 22/08/2014

3 Publicação das Instituições Aptas Após deferimento 26/08/2014
4 Pedidos de impugnação de candidatura das instituições. 27/08/2014

5
Decisão dos Pedidos de impugnação de candidatura de 
instituições pela Comissão Eleitoral. (02) dois dias uteis 
após decisão.

29/08/2014

6
Divulgação final das candidaturas, pela Comissão 
Eleitoral. 

01/09/2014

7
Assembleia Geral para Eleição dos representantes não 
governamentais para o Conselho Municipal de Habitação 
de Interesse Social - COMHAB.

13/09/2014
a) Das 14:00 às 14:30 horas: Credenciamento;
b) Das 14:30 às 14:45 Acolhida, plenária, leitura e aprovação do regimento eleitoral;
c) Das 14:45 às 15:15: (Plenárias por seguimento das instituições candidatas a eleição);
d) Das 15:15 às 16:30 Plenária Final da Assembleia;
Das 16:30: Proclamação das instituições eleitas.

Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e 
Juventude

Seguindo os critérios estabelecidos no decreto nº 353 de 14 de julho de 2014 a comissão eleitoral do Conselho Municipal de Juventude divulga a relação das entidades 
aptas a participar da assembleia eleitoral do Conselho Municipal de Juventude. 

Nome da entidade Eixo/Segmento Estado Situação Motivo do indeferimento

Igreja Batista do Jardim Industrial Eixo 1 Eleitora Indeferida Documentação Incompleta

Sociedade S. V. de Paula Eixo 1 Eleitora Indeferida Documentação Incompleta

Associação dos Moradores do Novo Eldorado Eixo 1 Eleitora Indeferida Documentação Incompleta

Grêmio Novos tempos Eixo 1 Eleitora Indeferida Falta documento do eleitor

UJS Contagem Eixo 1 Candidata Deferida

Associação Comunitária Nova contagem Eixo 1 Eleitora Deferida

Força Jovem Peniel Eixo 1 Eleitora Deferida

Ele Clama Eixo 1 Candidata Deferida

Grêmio do CENTEC Eixo 1 Eleitora Deferida

UMES Contagem Eixo 1 Candidata Deferida

JS-PDT Eixo 1 Candidata Deferida

DCE_PUC de Contagem Eixo 1 Candidata Indeferida Falta indicação de suplente

JRB Jovem Eixo 2 Candidata Indeferida Documentação Incompleta

APN Eixo 2 Candidata Deferida

Cons. dos Mestres de Capoeira Eixo 2 Eixo 2 Candidata Deferida

Ação Jovem Eixo 2 Candidata Indeferida Documentação Incompleta

FECON Eixo 3 Eleitora Indeferida Documentação Incompleta

FMG Eixo 3 Eleitora Indeferida Documentação Incompleta
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Projeto Rumo Certo Eixo 3 Candidata Indeferida Documentação Incompleta

LORD Eixo 3 Candidata Indeferida Documentação Incompleta

Assoc. Moradores Novo Progreso Eixo 3 Candidata Deferida

Liga dos Gincaneiros Eixo 3 Candidata Deferida

Associação Dos Ciclistas Eixo 3 Eleitora Deferida

NIC Eixo 3 Candidata Indeferida Documentação Incompleta

G8 grupo escoteiro Eixo 3 Candidata Deferida

Clube Desportivo Minas Eixo 3 Eleitora Deferida

FMFS Eixo 3 Eleitora Indeferida Documentação Incompleta
As entidades que foram indeferidas tem até dia 12 de agosto de 2014 para apresentar a documentação pendente seguindo os critérios estabelecidos no decreto de nº 
353 de 01 de julho de 2014.

C.M.D.P.D.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD
 CONVOCATÓRIA
Contagem, 07 de agosto de 2014
Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 75ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contagem - CMDPD, que será realizada na próxima (quarta-feira), dia 13  de agosto de 2014, às 14h00, na Casa dos 
Conselhos localizada à Avenida João César de Oliveira, 3481, 4º andar, bairro: Eldorado, Contagem-MG.
PAUTA:       75ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  - 13/08/2014.      
1 - Aprovação da Ata 74ª Ordinária 
2 – Informes.
3 – Minuta da Central de LIBRAS
4 – Minuta Feira Livre / PCB
5– Semana da Pessoa com Deficiência – 2014
Atenciosamente; 
Sr. Marcelo Lino da Siva
Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD. 

Fundac

PORTARIA Nº 015/2014 FUNDAC
A Presidente da Fundação Cultural de Contagem-FUNDAC, Renata de Sousa Lima, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação em vigor,
RESOLVE
Art. 1º A ordenação de despesas do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura-FMIC e do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural-FUMPAC, incluindo a reali-
zação da movimentação financeira e bancária de qualquer natureza, seja por meios físicos ou eletrônicos, incluindo a assinatura de documentos bancários, requisição/
emissão/cancelamento/assinatura de cheques, abertura/encerramento de contas, aplicação/resgate de aplicações, transferências bancárias e a realização de pagamentos 
de despesas assumidas pelos Fundos, é de competência do ocupante do cargo de Presidência da FUNDAC, Renata de Sousa Lima, portadora do CPF nº 056.262.616-64, 
em conjunto com o ocupante do cargo de Coordenador Administrativo-Financeiro e Planejamento, Luciano Antônio da Silva, portador do CPF nº 199.719.316-72.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 07 de agosto de 2014
__________________________
Renata de Sousa Lima
Presidente da FUNDAC

PORTARIA Nº 016/2014 FUNDAC
A Presidente da Fundação Cultural de Contagem-FUNDAC, Renata de Sousa Lima, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação em vigor e
CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Conduta nº 03/2014 (Inquérito Civil Público nº MPMG-0079.14.000859-4);
CONSDERANDO o Decreto Municipal nº 325, de 14 de maio de 2014
RESOLVE
Art. 1º Determinar a renovação da declaração de todos os agentes públicos lotados nesta Fundação quanto à ausência de sanção aplicada, no território nacional, de 
perda de função pública mediante decisão transitada em julgado e/ou suspensão vigente de direitos políticos em condições de inelegibilidade segundo a legislação 
federal e/ou que se encontre/encontrava em pleno goze de seus direitos políticos na data da posse.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 08 de agosto de 2014
__________________________
Renata de Sousa Lima
Presidente da FUNDAC
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Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONASCI – EDITAL 02/2014
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, Karla Roque Miranda Pires no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
público a abertura de inscrições objetivando à seleção de profissionais para as funções conforme o ANEXO I, através de prova, para atuarem na ação do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI

1.  DO PRONASCI
O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI é um programa executado pelo Governo Federal em cooperação com os Estados, Municípios e 
Distrito Federal com a participação das famílias e da comunidade, mediante programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira e mobilização social, visando 
à melhoria da segurança pública. Em sintonia com os objetivos do programa o presente edital busca selecionar profissionais para atuarem nos Núcleos de Justiça 
Comunitária, ampliando o acesso à justiça através da implementação de núcleos de mediação como forma de prevenção e de uma política da segurança pública mais 
abrangente.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. Este Edital tem como objetivo orientar o processo de seleção de candidatos para atuação no  Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI
2.2. Os candidatos selecionados exercerão as atribuições da função de seu interesse, conforme o Anexo II deste Edital.
2.3. A jornada semanal e a remuneração será de acordo com o Anexo I deste Edital. 
2.4. A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação resultante do processo seletivo, conforme a demanda da FUNEC, podendo ser realiza-
da 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 a imediata chamada do próximo classificado. 
2.5. O prazo de validade deste processo seletivo será de 01(um) ano, a contar da data de homologação 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 carga horária, da remuneração, da escolaridade/requisitos;
ANEXO II - Das atribuições da função;
ANEXO III - Cronograma básico;
ANEXO IV- Conteúdo e sugestão de Bibliografia;
ANEXO V - Requerimento de isenção da taxa de inscrição.

3. DO REQUISITO, DAS VAGAS E DO SEU QUANTITATIVO
3.1. Estão aptos a se candidatar para este processo seletivo, na função de interesse: 
A) Profissionais com formação escolar de nível superior completo.
C) Profissionais com formação escolar de nível superior incompleto; 
B) Profissionais com formação escolar de nível médio. 
3.2. As vagas estão distribuídas por funções, conforme dados apresentados no ANEXO I que integra o presente Edital.
3.3. As atividades inerentes às funções serão desenvolvidas em quaisquer dependências da FUNEC, na Região Metropolitana de Belo Horizonte ou onde a FUNEC indicar.
3.4. O nível de escolaridade e as exigências indicadas no ANEXO I deverão ser atendidos no ato da contratação.
3.5. As vagas não preenchidas, reservadas a candidatos com deficiência, reverterão aos demais candidatos selecionados e classificados, com estrita observância da 
ordem de classificação.
3.6. 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.
3.7. Em caso de aplicação do item 3.6, 5% (cinco por cento) das vagas serão, igualmente, destinadas a candidatos com deficiência já selecionados e classificados. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
4.1. Poderá se inscrever o candidato que comprovar até a data da contratação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a que foi deferida a igualdade nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Fede-
ral;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
d) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
e) estar em gozo dos direitos políticos;
f) possuir a habilitação exigida para a função pretendida, na data da contratação;
g) atender às condições exigidas e se submeter às normas expressas neste Edital.

4.2. Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com deficiência.
4.2.1. 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 da função sejam compatíveis com a deficiência da qual o candidato é cadastrado junto ao CDI.
4.2.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentu al 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 subsequente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
4.2.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candida-
tos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
4.2.3. Os candidatos deficientes, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 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.
4.2.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições da função para a qual pretende 
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concorrer com a deficiência da qual é cadastrado junto ao CDI.
4.2.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato com deficiência que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decre-
to Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 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 dificul-
dades 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 frequências 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 acui-
dade 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.”
4.2.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato de visão monocular, conforme recomendação nº 009/2012, expedida pelo Ministério Público de Minas 
Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência de Contagem.
4.2.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha Eletrônica de Isenção, além de observar os procedi-
mentos descritos nos subitens 4.2 a 4.2.8 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) declarar-se que é pessoa com deficiência;
b) selecionar o tipo de deficiência;
c) especificar a deficiência;
d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas;
e) manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência.
4.2.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha Eletrônica de Isenção 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.
4.2.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assina-
lando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição e na Ficha Eletrônica de Isenção, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, conforme disposição legal.
4.2.9. O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando da 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 compatibili-
dade da sua deficiência com as atribuições da função para a qual prestou o presente Processo Seletivo Simplificado.
4.2.9.1. Nos termos do subitem 4.2.9, o contratado deverá apresentar o laudo médico original ou cópia autenticada em serviço notarial (Cartório do Tabelionato 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.
4.2.9.2. O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde ocupa-
cional, 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 4.2.5.1 deste Edital.
4.2.9.3. O Laudo Médico citado no subitem 4.2.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 4.1.5 deste Edital.
4.2.9.4. O Laudo Médico mencionado nos subitens 4.2.9.1 e 4.2.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a sua 
guarda sob a responsabilidade da FUNEC, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
4.2.9.5. Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 4.2.9.1 e 4.2.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 4 e seus subitens, o candida-
to 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.
4.2.9.6. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
4.2.9.7. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente à ordem de 
classificação.
4.2.9.8. As vagas, reservadas às pessoas com deficiência, não firmadas, reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem 
classificatória dos quais foram subtraídas.

4.3. Procedimentos para solicitação de condições especiais para realização de provas
4.3.1. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição ou no momento do pedido de isenção da taxa de inscrição, 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 e suas alterações.
4.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respec-
tivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.3.3. O candidato com deficiência deverá assinalar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha Eletrônica de Isenção, nos respectivos prazos, a condição 
especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
4.3.4. Os candidatos com deficiência que eventualmente não procederem, conforme disposto no subitem 4.3.2 deste Edital, não indicando no Requerimento Eletrônico 
de Inscrição ou na Ficha Eletrônica de Isenção, a condição especial de que necessitam, poderão fazê-lo, por meio de requerimento de próprio punho, datado e assina-
do, devendo este ser enviado à FUNEC, até o término das inscrições, nas formas previstas no subitem 4.3.4.1, deste Edital.
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4.3.4.1. O requerimento de próprio punho, citado no subitem 4.3.4, 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, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no 
horário das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados), dentro do prazo previsto no item 4.3.4 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, endere-
ço: Av. João César 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 
aos prazos estabelecidos no item 4.3.4, deste Edital.
4.3.4.2. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

Processo Seletivo Simplificado – PRONASCI – Edital 02/2014;
Referência: REQUERIMENTO;
Nome completo e número de identidade do candidato;
Função que o candidato concorrerá.

4.3.5. 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.
4.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
4.3.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
4.3.8. Os requerimentos citados no item 4 e seus subitens deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 4.3.4.1 e 4.3.4.2, deste Edital.
4.3.9. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência e que por alguma razão necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas deverá apresentar à FUNEC requerimento por escrito, datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a realização da prova e as 
razões de sua solicitação, em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data da Prova.
4.3.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – DOC-e e divulgada no endere-
ço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  até o dia 26/09/2014.
5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. Disposições gerais sobre as inscrições
5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
5.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital.
5.1.6. A Ficha Eletrônica de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
5.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo Simplificado.
5.1.8. O candidato poderá concorrer somente para uma única função, conforme discriminado no Anexo I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição ou na Ficha de Isenção.
5.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração referente 
à função, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas, alteração de locais de realização da prova e alteração da inscrição do concorrente 
na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de portador de deficiência.
5.1.10. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
5.1.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha Eletrônica de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se 
a FUNEC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente à função pretendida forneci-
dos pelo candidato.
5.1.12. A FUNEC não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros 
fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
5.1.13. Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha Eletrônica de Isenção, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados.

5.2. Procedimentos para inscrição e formas de pagamento
5.2.1. Os valores das taxas de inscrição são os constantes na tabela abaixo:

Tabela I - Valor da Taxa de Inscrição

Cargo Taxa

Nível Médio completo R$25,00

Nível Superior incompleto (Estagiários) R$20,00

Nível Superior completo R$40,00

5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet: de 01/09/2014 a 15/09/2014.
5.2.2.1. A FUNEC disponibilizará computadores para as pessoas que não têm acesso à internet para que possam realizar suas inscrições, no endereço em Contagem, a 
seguir relacionado:

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO
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Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG
De 2ª a 6ª feira
8h às 17h(exceto feriado ou recesso)

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 setembro de 2014 
às 16 (dezesseis) horas do dia 15 de setembro de 2014, por meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplificado – PRONASCI – Edital 02/2014, 
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 5.2.2.1 até o dia 16 de setembro de 2014.
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 16 de setembro de 2014.
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 16 de setembro de 2014. 
5.2.5. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.
5.2.6. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para impressão até o último dia de pagamento – 16 de setembro de 2014, ficando indisponível a 
partir das 16 (dezesseis) horas desta data. 
5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade de efetivação da inscrição.
5.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário, deverá entrar em contato com a Fundação 
de Ensino de Contagem - FUNEC, através dos telefones: (31) 3356-6371/3391-4578,  pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, 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 feriado e recesso). 
5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação à FUNEC, pela instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente 
ao candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.4 deste Edital, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
5.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de paga-
mento, agendamentos ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.
5.2.11. O comprovante provisório 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  16 de setembro de 2014.
5.2.12. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no boleto bancário.
5.2.13. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da função escolhida, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais 
recentes. As demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam para a função diferente.  
5.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado. Para este fim, o boleto deverá 
estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento (16 de setembro de 2014) não sendo conside-
rado para tal o simples agendamento de pagamento.
5.2.15. 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 8.1 deste Edital.
5.2.16. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC-e” e divulgada no endereço 
eletrônico: <www.contagem.mg.gov.br>, a partir do dia 26 de setembro de 2014.

5.3. Da devolução da taxa de inscrição
5.3.1. Em nenhuma hipótese o valor da taxa de inscrição será devolvido ao candidato, salvo nos casos de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição, alteração da data do Processo Seletivo Simplificado ou não realização do Certame.
5.3.2. Na hipótese de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição, alteração da data do Processo Seletivo Simplificado ou não realização 
do mesmo, a restituição da Taxa de Inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou por procurador, devidamente constituído, por meio do preenchimento, assinatura 
e entrega de formulário a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br.
5.3.3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível nos locais indicados no subitem 5.3.2 em até 03 (três) dias úteis após a data de publicação do 
ato que ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, durante o prazo previsto no subitem 5.3.4.
5.3.4. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:

a) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
b) Função que se inscreveu;
c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
d) número de telefones, com código de área, para eventual contato.

5.3.5. O formulário de restituição devidamente preenchido e assinado pelo candidato deverá ser entregue ou enviado em envelope tamanho ofício fechado, diretamen-
te pelo candidato ou por terceiro em até 60 (sessenta) dias após o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) na FUNEC, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso). 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à FUNEC, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro 
Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000. Neste caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste item.
5.3.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado – PRONASCI – Edital 02/2014, nome completo, 
número da inscrição e número do documento de identidade.
5.3.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 30 (trinta) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 5.3.5 por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
5.3.8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitui-
ção.

5.4. Da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição
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5.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
5.4.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, 
sendo comprovada esta situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou;
5.4.1.2. Tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;
5.4.1.3. For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de Pres-
tação Continuada.
5.4.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção, disponível para a solicitação no período de 01 a 03 de 
setembro de 2014 no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos em que conterá:
5.4.3. Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;
5.4.3.1. A declaração de que atende a condição estabelecida no item 5.4 e seus subitens deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio 
fornecido pela FUNEC.
5.4.3.1.1. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que 
contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os 
membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. 
Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
5.4.4. A Ficha de Isenção indicada no item 5.4.2, bem como os documentos discriminados nos subitens 5.4.3.1 e 5.4.3.1.1 deverão ser entregues:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no ho-
rário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 5.4.2 deste Edital. As fotocópias dos documentos poderão ser simples.
b) via SEDEX, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: 
Av. João César 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 aos 
prazos estabelecidos no item 5.4.2, deste Edital. 
5.4.5. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.4.6. As informações prestadas na Ficha Eletrônica de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por 
crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do Processo Seletivo Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto n. 
83.936, de 06 de setembro de 1979.
5.4.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos itens 5.4.2 e 5.4.3 deste edital.
5.4.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
5.4.9. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 05 de setembro de 2014, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial 
Eletrônico de Contagem – “DOC-e”, em ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento.
5.4.10. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido, terá que efetivar sua inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.
5.4.11. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto bancá-
rio, imprimindo-o e efetuando o pagamento conforme disposto no item 5.2 deste Edital.
5.4.12. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 4.3.9 deste 
Edital, na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG das 8h às 17h, até a data limite de encerramen-
to das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz.
5.4.13. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
5.4.13.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente da data de publicação do indeferimento do Pedido de 
Isenção da Taxa de Inscrição, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h 
às 17h;
b) via SEDEX, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: 
Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000. Neste caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos 
prazos estabelecidos neste item.
5.4.13.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, dirigidos à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC, Processo Seletivo 
Simplificado – PRONASCI – Edital 02/2014, em duas vias (original e cópia), em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os 
seguintes dados:

Processo Seletivo Simplificado – PRONASCI – Edital 02/2014
Referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO;
Nome completo e número de identidade do candidato;
Função para a qual o candidato está concorrendo.

5.5. Do Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI
5.5.1. A FUNEC divulgará no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos para consulta e impressão pelo próprio candidato, até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data de realização da prova, a data, o horário e local de realização das provas.
5.5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC, através dos telefones: (31) 3356-6371/3391-4578, pessoalmente ou por 
terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h.  
5.5.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, o 
Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI, onde constará a data, horário e local de realização da prova.
5.5.4. No CDI estarão impressos o nome completo do candidato, número do documento de identidade, a função, data de nascimento, a data, o horário, o local de 
realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.
5.5.5. É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão expedidor, o cargo pretendido, bem como a 
data de nascimento.
5.5.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na 
data de nascimento deverão, obrigatoriamente, ser comunicado pelo candidato à FUNEC/Diretoria de Concursos por meio do fax (31) 3356-6695, pessoalmente ou por 
terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h, ou ao aplica-
dor de provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, apresentando a Carteira de Identidade, o que será a notado no Relatório de Ocorrências.
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5.5.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou na “Ficha 
de Isenção” relativas à função pretendida, nem quanto à condição em que concorre.

6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1. A seleção dos candidatos será realizada em única etapa, envolvendo: Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
6.2. DA PROVA OBJETIVA – De caráter eliminatório e classificatório
6.2.1. A prova objetiva será constituída de um total de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas, sendo apenas uma 
correta, valendo 4 (quatro) pontos cada, perfazendo o valor máximo de 100 (cem) pontos e obedecerá às características especificadas na tabela a seguir:
Tabela II

Quadro de Distribuição da Prova

Função Prova Objetiva
Número de 
Questões

Valor por Questão Pontuação Máxima

Advogado
Assistente Social
Psicólogo

Língua Portuguesa 15
04 pontos 100 pontos

Conhecimentos Específicos 10

Estagiários de Serviço Social, Psicologia e 
Direito

Língua Portuguesa 15
04 pontos 100 pontos

Conhecimentos Específicos 10

Auxiliar Administrativo

Língua Portuguesa 15

04 pontos 100 pontos
Raciocínio Lógico 05
Conhecimentos Específicos

05

6.2.2. Os Conteúdos e sugestões de Bibliografias fazem parte do ANEXO IV deste Edital.
6.2.3.  A prova objetiva será realizada no dia 28 de setembro de 2014 (domingo), com início às 9 horas e término às 11 horas, em local a ser divulgado pela FUNEC 
através do endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo Simplificado – PRONASCI – Edital 02/2014).
6.2.4. Não haverá tolerância no horário estabelecido para início da prova.
6.2.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado 
para o seu início.
6.2.6. O ingresso do candidato na sala para a realização da prova objetiva só será permitido dentro do horário estabelecido, mediante apresentação do documento de 
identidade original ou documento equivalente com fotografia.
6.2.7. Serão considerados Documentos de Identidade: Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombei-
ros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 
6.2.8. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricadas em material transparente, lápis e 
borracha.
6.2.9. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas nes-
te Edital e no Cartão de Respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.
6.2.10. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasu-
ra, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando 
o desempenho do candidato.
6.2.11. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas. Serão consideradas marca-
ções incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com o Cartão de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de 
marcação não preenchido integralmente.
6.2.12. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advin-
dos da impossibilidade de realização da leitura ótica.
6.2.13. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica - tinta azul ou preta, vedada qual-
quer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas a pessoas com deficiência.
6.2.14. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 
candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização das provas.
6.2.15. Durante a realização da prova objetiva não será permitida qualquer espécie de consulta (livros, notas, códigos, manuais, impressos ou anotações), nem fazer 
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmis-
sor/receptor de mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora, smartphone, tablete, Ipod, pendrive, MP3 Player ou qualquer equipamento eletrônico.
6.2.16. Findo o horário limite para a realização da prova, todos os candidatos deverão obrigatoriamente, entregar ao Aplicador de Sala, a Folha de Respostas da Prova 
Objetiva, devidamente preenchida e assinada. 
6.2.17. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, por qualquer motivo, faltar à prova objetiva ou, durante a sua realização, for colhido em fla-
grante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, ou ainda se utilizar de notas, livros, impressos ou qualquer dispositivo 
eletrônico, inclusive telefone celular.
6.2.18. Caso seja anulada alguma questão da prova objetiva, esta será contada como acerto para todos os candidatos.
6.2.19. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, segunda chamada para a prova objetiva, nem vista da mesma.
6.2.20. Serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta ou as rasuradas que impeçam sua leitura.
6.2.21. O candidato só poderá entregar a Prova Objetiva e o gabarito depois de transcorridos no mínimo 60 minutos do início da Prova Objetiva.
6.2.22. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 
abaixo (6.2.23) deste Edital.
6.2.23. A solicitação deverá ser feita em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue em uma 
das seguintes formas:
a) pessoalmente ou por terceiros na FUNEC - Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/
MG, das 8h às 17h, ou;
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b) enviado, via fax (31) 3356-6695 ou e-mail funec.concurso@gmail.com.
6.2.24. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido subitem acima (6.2.23) deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solici-
tação atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas. 
6.2.25. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 6.2.23 deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabili-
dade e razoabilidade do pedido pela FUNEC.
6.2.26. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
6.2.27. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste concurso público. 
6.2.28. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporá-
ria desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela coordenação deste concurso público. 
6.2.29. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. 
6.2.30. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um aplicador da FUNEC, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições deste Edital.

7. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
7.1. Será aprovado o candidato que obtiver 30% (trinta por cento) do total de pontos atribuídos à Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
7.2. A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas será feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova objetiva.
7.3. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente o candidato :
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de idade mais 
elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;
b) Que obter maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos;
c) o candidato de maior idade.
7.4. A ausência do candidato na Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Processo Seletivo Simplificado acarretará sua automática eliminação.
7.5. Os candidatos inscritos como portadores de deficiência e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para este fim, aprovados e classificados, além de figura-
rem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.

8. DOS RECURSOS
8.1. Caberá recurso, dirigido em única e última instância a Comissão de Concursos e Processos Seletivos da FUNEC, no prazo de 02 (DOIS) dias úteis, iniciado no 1º dia 
útil subsequente ao do dia da publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC-e, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e dos seguintes atos, na 
respectiva ordem:
a) contra a não efetivação da inscrição conforme item 5.1.10;
b) contra o indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
c) contra gabarito e questões da prova objetiva de múltipla escolha;
d) contra resultado da prova objetiva de múltipla escolha;
e) contra a exclusão do candidato relativo às declarações e informações descritas nos itens 5.1.11 e 5.1.13;
f) contra erros ou omissões na Classificação Final;
8.2. Para interposição de recursos previstos no item 8.1, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o dia de início do prazo recursal, desde que coincida com dia de 
funcionamento normal da FUNEC. Caso não haja expediente normal na FUNEC, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de seu funcionamento 
normal.
8.3. O recurso deverá ser individual, com indicação precisa do objeto em que o candidato se julgar prejudicado, e deverão ser obrigatoriamente entregues em uma das 
seguintes formas, dentro do período recursal:
a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, 
das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, dentro do prazo previsto no item 8.1 deste Edital; 
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, situada 
à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000. Neste caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obe-
decer aos prazos estabelecidos no item 8.1 deste Edital. 
8.3.1. O recurso deverá ser encaminhado em envelope tipo pardo, lacrado, conforme disposto no item 8.1 e 8.2, contendo externamente, em sua face frontal, os 
seguintes dados:

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONASCI – Edital 02/2014
Candidato:___________________________________
N. do documento de identidade:__________________
N. de inscrição:_______________________________
Recurso: ________________( citar o objeto do recurso)
Fundamentação e argumentação lógica:
Data: ___/ ___/___
Assinatura: __________________________________
8.4. O recurso contra questão de prova deverá ser apresentado em obediência às seguintes especificações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 8.3.
8.5. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de interpo-
sição de recursos.
8.6. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito oficial definitivo.
8.7. Após análise dos recursos interpostos contra o disposto nas alíneas do item 8.1, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicialmente obtida para 
uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.
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8.8. Será rejeitado liminarmente o recurso que:
a) estiver incompleto;
b) descumprir prazo estipulado para apresentação;
c) for encaminhado via fax, via Internet ou para endereço diverso do estabelecido;
d) contiver qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
e) desatender as normas estabelecidas neste Edital.
8.9. A consulta aos resultados de forma individualizada aos resultados publicados em cada etapa do presente processo de seleção poderá ser promovida e efetivada so-
mente pelo candidato ou por terceiro munido de procuração específica para tal finalidade, devidamente registrada em cartório, com firma reconhecida, exclusivamente, 
junto à FUNEC. O procurador deverá apresentar a sua carteira de identidade ou documento único equivalente, de valor legal.
8.10. A solução e análise dos recursos são competências da Comissão Permanente de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC e será definitiva, não cabendo 
novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já solucionada. A decisão será publicada no Diário Oficial de Contagem – DOC-e, no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos .

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – PORTARIA nº 010, 30 de janeiro de 2014, fará o acompanhamento e supervisão 
deste Processo Seletivo Simplificado, bem como analisará os casos omissos ou duvidosos.
9.2. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC-e e no site da Prefeitura 
Municipal de Contagem www.contagem.mg.gov.br/concursos.
9.3. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 30 de 
setembro de 2009, na Fundação de Ensino de Contagem.
9.4. As contratações temporárias a que se referem este Edital serão celebradas pelo prazo de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
9.5. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto ao Departamento Pessoal da FUNEC, 
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.
9.6. 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; 
h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para a função pretendida;
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 tomar posse mediante ato fundamentado da administração, sendo-lhe reservado o direito ao contraditório e a ampla defesa); 
k) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo);
l) Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de Contagem;
m) 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 a função para a qual prestou Processo Seletivo Simplificado.
9.7. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.
9.8. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 9.6 deste Edital, ficará automatica-
mente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.
9.9. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplificado, não será admitido para a respectiva função, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou destituído 
do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Conta-
gem). 
9.10. O aprovado exercerá atividades inerentes às funções em quaisquer dependências da FUNEC, na Região Metropolitana de Belo Horizonte ou onde a FUNEC indicar.
9.11. A contratação será processada obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes nos locais, datas e horários previstos em Edital Público de Convoca-
ção, 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 do telefone: 3356-6412.
9.12. Todas as informações e orientações a respeito deste Processo Seletivo Simplificado até a data da homologação poderão ser obtidas na FUNEC/Diretoria de Concur-
sos, endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h. Ou pelos telefones (31) 3356-6371/3391-4578, pelo e-mail: funec.
concurso@gmail.com, ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos.

Publique-se
Contagem, 11 de agosto de 2014.
Karla Roque Miranda Pires
Presidente da Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONASCI – EDITAL 02/2014

ANEXO I
 DO CÓDIGO DE INSCRIÇÃO, DA FUNÇÃO, DAS VAGAS,  DA CARGA HORÁRIA,  DA ESCOLARIDADE/REQUISITOS, REMUNERAÇÃO, DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:

NÍVEL MÉDIO

QUADRO l - FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA  DE NÍVEL MÉDIO
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Código 
da Fun-
ção Denominação da função 

Vagas

Escolaridade /Requisito
Carga horária 
semanal Remuneração

Valor da taxa de 
inscriçãoAmpla Concorrência

Pessoas com defi-
ciência Total

201
Assistente Adminis-
trativo 2 - 2 Ensino Médio 

40 horas sema-
nais R$948,96 R$25,00

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO 

QUADRO ll – FUNÇÕES COM EXIGÊNCIAS DE NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO 

Código 
Da fun-
ção Denominação Da função

Vagas

Escolaridade /Requisito

Carga horária 
semanal 
* Remuneração

Valor da taxa de 
inscriçãoAmpla Concorrência

Pessoas com defi-
ciência Total

301 Estagiários de Direito 02 - 02

Graduação em an-
damento na área de 
atuação

20 horas sema-
nais R$ 520,00 R$20,00

302
Estagiários de Serviço 
Social 02 - 02

Graduação em an-
damento na área de 
atuação

20 horas sema-
nais R$ 520,00 R$20,00

303 Estagiários de Psicologia 02 - 02

Graduação em an-
damento na área de 
atuação

20 horas sema-
nais R$ 520,00 R$20,00

* A FUNEC se reserva o direito de contratar para uma jornada inferior ou superior à prevista neste Edital.
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NÍVEL SUPERIOR

QUADRO lll – FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA  DE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Código Da 
Função Denominação da Função 

Vagas

Escolaridade /Requisito

Carga horária 
semanal
* Remuneração

Valor da taxa de 
inscrição

Ampla Concor-
rência

Pessoas com 
deficiência Total

304 Advogado 02 - 02

Ensino Superior completo 
em Direito, acrescido de 
inscrição na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – OAB.

20 horas semanais
 R$1.486,71

 R$40,00

305 Assistente Social 02 - 02
Ensino Superior completo 
em Serviço Social 20 horas semanais R$1.486,71 R$40,00

306 Psicólogo 02 - 02

Ensino Superior completo 
em Psicologia.

20 horas semanais
R$1.486,71 

R$40,00

* A FUNEC se reserva o direito de contratar para uma jornada inferior ou superior à prevista neste Edital. 

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONASCI – EDITAL 02/2014

ANEXO II 
 DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
 

Título da Função – ADVOGADO

Descrição das atribuições
Postular, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magistrado ou Ministério Público, avaliando provas docu-
mentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, 
contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação, assistindo empresas, pessoas e entidades, assessorando 
negociações internacionais e nacionais; zelam pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses 
individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito;
Participar de curso de capacitação antes do desenvolvimento das atividades do Projeto;
Elaborar Cartilhas e/ou materiais de divulgação relacionados ao objeto do Projeto;

Requisitos da Função - Ensino Superior completo em Direito, acrescido de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
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Vencimento (20 horas semanais) - R$1.486,71

Número de Vagas – 2

Título da Função – ASSISTENTE SOCIAL

Descrição das atribuições 
Coordenar, elaborar, executar e supervisionar programas e projetos na área de serviço social desenvolvidos pelo Município, objetivando a melhoria do nível de bem 
estar social da comunidade. 
Participar de curso de capacitação antes do desenvolvimento das atividades do Projeto;
Elaborar Cartilhas e/ou materiais de divulgação relacionados ao objeto do Projeto;

Requisitos da Função – Ensino Superior completo em Serviço Social.

Vencimento (20 horas semanais) - R$1.486,71

Número de Vagas – 2

Título da Função – PSICÓLOGO

Descrição das atribuições - Nos termos da descrição sumária constante na CBO - Classificação Brasileira de Ocupações.
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, trata-
mento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvol-
vem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.
Participar de curso de capacitação antes do desenvolvimento das atividades do Projeto;
Elaborar Cartilhas e/ou materiais de divulgação relacionados ao objeto do Projeto;

Requisitos da Função – Ensino Superior completo em Psicologia.

Vencimento (20 horas semanais) - R$1.486,71 

Número de Vagas – 2

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO

Título da Função – ESTAGIÁRIO ACADÊMICO

Descrição das atribuições - Desenvolver as habilidades e conhecimentos da área de atuação, prestando suporte aos profissionais envolvidos em cada área, de forma a 
uma atuação ética, responsável e preocupada com o desenvolvimento humano e buscando a conciliação da teoria com a prática sob a supervisão dos agentes envolvi-
dos.

Requisitos da Função – Graduação em andamento na área de atuação.

Vencimento (20 horas semanais) - R$520,00 

Número de Vagas – 6

NÍVEL MÉDIO

Título da Função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Descrição das atribuições
Prestar serviços técnicos de natureza administrativa, garantindo bom nível de organização, controle e interação com os usuários internos e externos.
Participar de curso de capacitação antes do desenvolvimento das atividades do Projeto;

Requisitos da Função – Ensino Médio

Vencimento (40 horas semanais) - R$948,96 

Número de Vagas – 2

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONASCI – EDITAL 02/2014

ANEXO III 
 CRONOGRAMA BÁSICO 

ATIVIDADE DATAS / PERÍODO

Publicação do Edital 11/08/2014

Pedido de isenção da taxa de inscrição  01 a 03 /09/ 2014 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 05/09/2014
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Interposição de recursos contra o indeferimento do Pedido de Isenção da taxa de inscrição 08 e 09/ 09/ 2014

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento do Pedido de Isenção da taxa de inscrição 11/09/2014

Inscrições via internet 01/09 a 15/09/2014

Impressão do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI 19 /09/ 2014

Realização da Prova Objetiva 28 /09/ 2014

Divulgação do gabarito 29 /09/ 2014

Recebimento de recursos contra questões e o gabarito 30 /09 e 01/ 10/2014

Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e o gabarito preliminar das 
provas. 07 /10/ 2014

Divulgação do resultado da prova objetiva e classificação final 07 /10/ 2014

Recebimento de recursos contra o resultado da prova objetiva e classificação final 08 e 09/10/ 2014

Resultado final (após recursos) 13 /10/ 2014

Homologação 14/10/2014
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ANEXO IV 
 CONTEÚDO E SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA
1 – NÍVEL SUPERIOR
PROGRAMA COMUM PARA TODAS AS FUNÇÕES
1.1 – Língua Portuguesa
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006.
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002.
MARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual: análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

1.2 – Conhecimentos Específicos
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 - Direito Constitucional: Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Capítulo II Dos Direitos Sociais. Título 
VIII Da Ordem Social - Capítulo II Da Seguridade Social, Capítulo III Da Educação, Da Cultura e Do Desporto, Capítulo VII Da Família, da Criança, do Adolescente, do 
Jovem e do Idoso.  2 - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI.  3 - Lei Maria da Penha. 4 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  5 - Reso-
lução nº125/2010 CNJ.  6 - Declaração Universal de Direitos Humanos. 7 - Mediação Judicial: Políticas Públicas em Resolução Adequada de Disputas, Teoria do conflito, 
Teoria dos jogos, Fundamentos de negociação, Panorama do processo de mediação, A sessão de mediação, Rapport – O estabelecimento de uma relação de confiança, 
O controle sobre o processo, A provocação de mudanças, Competências Autocompositivas, A mediação e o processo judicial, Qualidade em processos autocompositi-
vos. 8 - Mediação de Conflitos: Políticas de Prevenção à Criminalidade, Princípios e Técnicas da Mediação, Resolução Pacífica de Conflitos, Acesso a Direitos, Organiza-
ção Comunitária. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:

Azevedo, André Gomma (org.). 2013. Manual de Mediação Judicial (Brasília/DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 
Disponível em: (http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/manual_mediacao_judicial_4ed.pdf)

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988). Disponível em: 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

BRASIL. Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. (Lei Maria da Penha). Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 08 de agosto de 2006. Disponível em: (http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm)

BRASIL. Lei nº 11.530 de 24 de outubro de 2007. Institui o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, 25 de outubro de 2007. Disponível em: (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11530.htm)

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 de julho de 
1990 Disponível em: (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)
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BRASIL. Resolução nº125 do Conselho Nacional de Justiça de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos confli-
tos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Atualizada até a Emenda nº 01 de 31 de janeiro de 2013. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III)  da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 
Disponível em :(http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm)

Programa Mediação de Conflitos: uma experiência de mediação comunitária no contexto das políticas públicas. Comissão Técnica de Conceitos do Programa Mediação 
de Conflitos – CTC – PMC. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011. 298 p. (http://www.ijucimg.org.br/projetos/livro_programa_mediacao_conflitos.pdf)

2 – NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO
PROGRAMA COMUM PARA TODAS AS FUNÇÕES DE ESTÁGIÁRIOS
2.1 – Língua Portuguesa
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006.
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002.
MARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual: análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

2.2 – Conhecimentos Específicos
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 - Direito Constitucional: Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Capítulo II Dos Direitos Sociais. Título 
VIII Da Ordem Social - Capítulo II Da Seguridade Social, Capítulo III Da Educação, Da Cultura e Do Desporto, Capítulo VII Da Família, da Criança, do Adolescente, do 
Jovem e do Idoso.  2 - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI.  3 - Lei Maria da Penha. 4 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  5 - Reso-
lução nº125/2010 CNJ.  6 - Declaração Universal de Direitos Humanos. 7 - Mediação Judicial: Políticas Públicas em Resolução Adequada de Disputas, Teoria do conflito, 
Teoria dos jogos, Fundamentos de negociação, Panorama do processo de mediação, A sessão de mediação, Rapport – O estabelecimento de uma relação de confiança, 
O controle sobre o processo, A provocação de mudanças, Competências Autocompositivas, A mediação e o processo judicial, Qualidade em processos autocompositi-
vos. 8 - Mediação de Conflitos: Políticas de Prevenção à Criminalidade, Princípios e Técnicas da Mediação, Resolução Pacífica de Conflitos, Acesso a Direitos, Organiza-
ção Comunitária. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
Azevedo, André Gomma (org.). 2013. Manual de Mediação Judicial (Brasília/DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 
Disponível em: (http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/manual_mediacao_judicial_4ed.pdf)

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988). Disponível em: 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

BRASIL. Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. (Lei Maria da Penha). Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 08 de agosto de 2006. Disponível em: (http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm)

BRASIL. Lei nº 11.530 de 24 de outubro de 2007. Institui o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, 25 de outubro de 2007. Disponível em: (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11530.htm)

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 de julho de 
1990 Disponível em: (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)

BRASIL. Resolução nº125 do Conselho Nacional de Justiça de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos confli-
tos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Atualizada até a Emenda nº 01 de 31 de janeiro de 2013. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III)  da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 
Disponível em :(http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm)

Programa Mediação de Conflitos: uma experiência de mediação comunitária no contexto das políticas públicas. Comissão Técnica de Conceitos do Programa Mediação 
de Conflitos – CTC – PMC. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011. 298 p. (http://www.ijucimg.org.br/projetos/livro_programa_mediacao_conflitos.pdf)

3 – NÍVEL MÉDIO
PROGRAMA PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
3.1 – Língua Portuguesa
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006.
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

3.2 – Raciocínio Lógico 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Álgebra das Proposições: proposições, tabela verdade, operações com proposições, tautologia e contradição; Silogismos: todo, algum e nenhum; Análise Combina-
tória: princípio aditivo e multiplicativo, permutação, arranjo e combinação; Álgebra Linear: matrizes, determinantes e sistemas lineares; Probabilidades: experimentos 
aleatórios, espaço amostral, eventos; Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, ou eventos fictícios; dedução de novas informações das 
relações fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações; Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de 
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
CABRAL, Luís Cláudio; NUNES, Mauro César. Raciocínio Lógico e Matemática para Concursos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 232p. (Série questões) 
MORGADO, Augusto César; CESAR, Benjamin. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 264p. (Série provas e concursos)
ROCHA, Enrique. Raciocínio lógico: você consegue aprender: teorias e questões.    2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 396p. (Série provas e concursos) 
SÁ, Ilydio Pereira de. Raciocínio Lógico: concursos públicos, formação de professores. 1.ed.Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2008. 207p. ISBN 
9788573936995.
SÉRATES, Jonofon. Raciocínio Lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico numérico, lógico analítico, lógico crítico. Brasília: Editora JONOFON Ltda., Volume I, 
11ª edição. 406 p.

3.3 – Conhecimentos Específicos 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 - Direito Constitucional: Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Capítulo II Dos Direitos Sociais. Título 
VIII Da Ordem Social - Capítulo II Da Seguridade Social, Capítulo III Da Educação, Da Cultura e Do Desporto, Capítulo VII Da Família, da Criança, do Adolescente, do 
Jovem e do Idoso.  2 - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI.  3 - Lei Maria da Penha. 4 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  5 - Reso-
lução nº125/2010 CNJ.  6 - Declaração Universal de Direitos Humanos. 7 - Mediação Judicial: Políticas Públicas em Resolução Adequada de Disputas, Teoria do conflito, 
Teoria dos jogos, Fundamentos de negociação, Panorama do processo de mediação, A sessão de mediação, Rapport – O estabelecimento de uma relação de confiança, 
O controle sobre o processo, A provocação de mudanças, Competências Autocompositivas, A mediação e o processo judicial, Qualidade em processos autocompositi-
vos. 8 - Mediação de Conflitos: Políticas de Prevenção à Criminalidade, Princípios e Técnicas da Mediação, Resolução Pacífica de Conflitos, Acesso a Direitos, Organiza-
ção Comunitária. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:

Azevedo, André Gomma (org.). 2013. Manual de Mediação Judicial (Brasília/DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 
Disponível em: (http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/manual_mediacao_judicial_4ed.pdf)

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988). Disponível em: 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)

BRASIL. Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. (Lei Maria da Penha). Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 08 de agosto de 2006. Disponível em: (http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm)

BRASIL. Lei nº 11.530 de 24 de outubro de 2007. Institui o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, 25 de outubro de 2007. Disponível em: (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11530.htm)

BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 de julho de 
1990 Disponível em: (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)

BRASIL. Resolução nº125 do Conselho Nacional de Justiça de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos confli-
tos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Atualizada até a Emenda nº 01 de 31 de janeiro de 2013. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III)  da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 
Disponível em :(http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm)

Programa Mediação de Conflitos: uma experiência de mediação comunitária no contexto das políticas públicas. Comissão Técnica de Conceitos do Programa Mediação 
de Conflitos – CTC – PMC. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011. 298 p. (http://www.ijucimg.org.br/projetos/livro_programa_mediacao_conflitos.pdf)
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONASCI – EDITAL 02/2014
ANEXO V 
 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
______________________________________________________________________
Nome do (a) requerente
_____________________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
______________________________________________________________________
Função Pretendida
_____________________________________________________________________
Endereço Completo
______________________________________________________________________
Telefone para contato
- É pessoa com deficiência? 
    (   ) Não  (   ) Sim         Que tipo? (   ) Física (   ) Auditiva (   ) Visual (   ) Mental (   ) Múltipla
- Deseja concorrer como pessoa  com deficiência?  (   ) Não  (   ) Sim
O candidato acima qualificado, que preencha os requisitos do Decreto n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 
2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.6.135, de 26 de junho de 2007 vem 
REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado – PRONASCI – Edital 02/2014 - contratação temporária  para atuarem na ação 
Bolsa-Formação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI Quadro de Pessoal da FUNEC.
Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 
da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo 
governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 5.4 do edital nº 02/2014, anexa:
(    ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal;
(    ) Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), 
comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
 (    ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.
Nestes termos, pede deferimento.
Contagem, ____ de ________________________de 2014. 
______________________________________________________________________
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado
______________________________________________________________________
Nome do procurador
Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC
FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRONASCI – EDITAL 02/2014
(    ) DEFERIDO    (    ) INDEFERIDO
De Acordo:_____________________________________________________Em: ___/ ____/ 2014
ASSINATURA - MATRÍCULA

PORTARIA Nº 124, de 07 de agosto de 2014.
Concede Licença Maternidade a servidora que menciona e dá outras providências.
O Presidente da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - CONCEDER Licença Maternidade a Pedagoga, Roberta Regina Oliveira Diogo,matricula 379590, no período de 18/07/2014 até 16/12/2014.
Artigo 2º - PRORROGAR a Licença Maternidade no período de 17/12/2014 até 15/02/2015.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18/07/2014.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
  PRESIDENTE 

PORTARIA Nº 125, de 07 de agosto de 2014.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
Torna Sem Efeito a Cessão da  Servidora que menciona, e dá outras providências.
A Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Artigo 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 113 de 28/07/2014, publicada no Diário Oficial do Município de 30/07/2014, que Cedeu a servidora, FLAVIA RODRIGUES 
BECHLER, matrícula 378046, no cargo de Professora de Analises Clinicas, a partir do  dia 01/08/2014.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de  28/07/2014. 
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e REGISTRE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE

Portaria Nº 126, de 07 de agosto de 2014.
Delega competência para a prática dos atos que especifica.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE 
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Art. 1º Fica designado o servidor Carlos Alexandre Freitas, matrícula13913421, nomeado no cargo de Assessor I, para responder cumulativamente pelo Departamento 
de Concursos, Programas e Parcerias, a partir de 18 de julho de 2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor no ato de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de agosto de 2014. 
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE

Portaria Nº 129, de 08 de agosto de 2014.
Constitui Comissão de Processo Seletivo de Estudantes,            candidatos(as)  aos cursos de Ensino Médio Regular e  Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 
forma integrada/2015 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE 
Art. 1º Ficam DESIGNADOS os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Seletivo de Estudantes 
candidatos(as) aos cursos de Ensino Médio Regular e Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada/2014 da Fundação de Ensino de Contagem – 
FUNEC:
1. Geraldo Mangel Pereira – Professor da FUNEC;
2. Luiz Mauro Procópio Faleiro – Assessor Educacional da FUNEC;
3. Iraniuza Agripina Cordeiro de Andrade – Diretora de Funcionamento Escolar da FUNEC;
4. Rafael Leal dos Santos Pegado – Diretor Geral de Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura de Contagem;
5. Gilvânia Drumond da Silveira da Silveira Machareth – Dirigente Educacional de Escrituração da SEDUC;
6. Flávia Regina da Conceição Silva – Dirigente Educacional da SEDUC.
Art. 2º Na ausência justificada do Presidente da Comissão, assume o encargo o segundo membro.
Art. 3º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE

Transcon

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - TRANSCON, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei 4.043, de 1º de novembro de 
2006, bem como pela Lei Complementar 068/2009, edita o seguinte Ato:
Ato nº. 019/08/2014 - Concede PROGRESSÃO HORIZONTAL, nos termos da Lei nº. 105/2011 aos seguintes servidores:

Matrícula Nome Cargo Nível / Letra
De:     /    Para:

A partir do Mês

34577-6 FERNANDO MÁRCIO FERNANDES Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6D A6E AGOSTO/2014

34578-4 ISA MARIA BONFIM PORTUGAL Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6D A6E AGOSTO/2014

11597-5 MARIA DE FÁTIMA MARTINS Assistente Administrativo A6L A6M AGOSTO/2014

34579-2 MARIELE MARÍLIA CARLOS Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6D A6E AGOSTO/2014

23299-8 RODRIGO FURTADO MARQUES Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6G A6H AGOSTO/2014

34575-0 VINICIUS NASCIMENTO E SILVA Ag. Op. e Fisc. Transp. e Trânsito A6D A6E AGOSTO/2014
Contagem, 07 de agosto de 2014.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
PRESIDENTE DA TRANSCON

PORTARIA nº. 034 de 08 de agosto de 2014.
Comunica a posse e entrada em exercício de candidato aprovado no Concurso Público – Edital 001/2011 na TransCon.
O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG – TRANSCON, no uso de suas atribuições legais, 
INFORMA:
Art. 1º - Conforme previsto no §1º do art. 15 da Lei 2.160/90, tomou posse e entrou em exercício o seguinte candidato aprovado no Concurso Público - Edital 
001/2011:
I – GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA ROSENDO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Data da Posse: 26/06/2014. Data da Entrada em Exercício: 26/06/2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Contagem, 08 de agosto de 2014.
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TRANSCON

Resposta Of. nº 081/2014- Empresa SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
Ref. Edital de Concorrência Pública 01/2014
Pergunta n 01:
“Considerando o ANEXO II “E” – CONTROLADOR ELETRÔNICO ESTÁTICO/PORTÁTIL DE VELOCIDADE TIPO PISTOLA. 
Em análise ao item 1.2.1 do anexo em referência podemos observar que se trata de um texto padrão encontrados nos ANEXOS II “A”, “B”, “C” e “D” condizente com 
cada um destes respectivos equipamentos que são classificados por faixas de rolamento. 
Está correto nosso entendimento que o item 1.2.1 do Anexo II “E” não faz parte dos equipamentos controlador eletrônico estático/portátil de velocidade tipo pistola 
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devendo o mesmo ser suprimido do edital?
Resposta: 
Deve o equipamento atender as funcionalidades exigidas no edital, especificamente no “ANEXO II E”.
Pergunta 02:
“Quem se responsabilizará pelo fornecimento, instalação e manutenção da sinalização vertical e horizontal de cada ponto de fiscalização?”
Resposta:
A Autarquia é responsável por toda a sinalização horizontal e vertical necessária ao cumprimento da Resolução CONTRAN 396/2011. Toda a estrutura dos equipamentos 
e demolições ou remoções que forem feitas, deverão ser recompostas pela CONTRATADA.
Pergunta 03.
“Os equipamentos a serem ofertados deverão ser novos e sem uso anterior?
Resposta: 
Os equipamentos deverão ser novos, nos termos do artigo 1.2.2.1 do edital. Compreendem-se como equipamento novo, os equipamentos em plenas condições de uso 
ainda que já utilizados anteriormente. As condições dos equipamentos serão verificadas no momento da instalação.
Contagem, 08 de agosto de 2014
Alexander David Da Silva
Coordenador de Trânsito – TransCon
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Assunto: Resposta Of. nº 091/2014 - Empresa SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Ref. Edital de Concorrência Pública 01/2014
Pergunta n 01:
“Considerando-se a necessidade de verificação da cor da placa do veículo, está correto o entendimento de que não haverá cadastro para identificação dos veículos 
autorizados a circular na faixa exclusiva?
Resposta: 
Não. A faixa exclusiva é apenas para os ônibus que realizam Transporte Público. Assim não estarão todos os ônibus autorizados a circular na faixa exclusiva. Poderá 
haver autorização para os táxis, mas que irá depender da capacidade de fluxo das faixas a ser avaliado à época da implantação. Portanto haverá cadastro das placas de 
veículos previamente autorizados.
Pergunta 02:
“Assim sendo, todos os veículos diferentes de ônibus devem ser registrados e depois descartados na Central, caso sejam autorizados?
Resposta:
Questionamento prejudicado em razão da resposta anterior.
Contagem, 08 de agosto de 2014
Alexander David Da Silva
Coordenador de Trânsito – TransCon
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Presidente da Comissão Especial de Licitação

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO N.º 265/2014
  Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts.281 e 282 do código de 
Trânsito Brasileiro e Resolução 404/12 do CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por 
Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos 
destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, 
o prazo de quinze dias contados desta publicação,  para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Contagem, no horário de 08:00h as 16:30h, de 
segunda a sexta feira na AV. João César de Oliveira, 6155, Beatriz, Contagem.  
PERÍODO DE POSTAGEM: 01/08/2009 a 08/08/2014
 

Nome AIT Placa Cód Infração / Desdob Data Hora
AILSON ANTONIO DE ALMEIDA               AG00056867 HAK4688 5550 / 0 11/07/2014 10:11:10
ALBERTO CALDEIRA COELHO                 AG00045119 HKR5843 7234 / 0 10/07/2014 21:39:28
ALBERTO LUCIO SOUZA FELIX               AG00045116 GXF9839 5452 / 1 10/07/2014 21:20:45
ALEXANDRE BRUNO BRAGA                   AA04381525 HNG6280 6050 / 2 06/07/2014 17:32:00
ALEXSANDRA SOUZA R DE MIRANDA           AG00054636 OQF1845 7366 / 2 10/07/2014 11:34:40
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA                  AG00056431 OXD6914 7366 / 2 10/07/2014 11:39:18
ALOILSON MESSIAS COSTA                  AA04381400 HJA2744 5452 / 1 04/07/2014 14:05:00
ALOYSIO GONZAGA LORENTZ PIMENTA         AG00056854 HIC1069 7366 / 2 10/07/2014 11:33:27
ALZENIR ALBINO AGUIAR                   AG00054626 HAR5493 7366 / 2 10/07/2014 10:16:01
ANA PAULA FERNANDES ANACLETO            AG00056422 HDD6067 5819 / 6 10/07/2014 11:12:18
ANA PAULA MENDES CARVALHO               AG00048346 OPA6968 5509 / 0 10/07/2014 18:59:12
ANGELA MARIA SILVERIO DA SILVA          AG00053199 HCO3605 5541 / 4 10/07/2014 10:46:18
ANGELICA R DE O CORREA AG00056856 GSW8225 5819 / 6 10/07/2014 11:48:47
ANTONIA CONTATO DE PINHO                AG00056448 DIL6067 7366 / 2 10/07/2014 12:49:17
ANTONIO DIRCEU COSTA                    AG00042506 OLT9536 6050 / 1 10/07/2014 13:37:31
ANTONIO ESTANISLAU DE FREITAS           AG00056866 OQA7488 5568 / 0 11/07/2014 10:09:23
AVANIA SARMENTO DOS SANTOS SILVA        AG00050285 OLP1426 5550 / 0 10/07/2014 15:23:15
BANCO ITAULEASING SA                    AG00054614 HBZ5388 5568 / 0 10/07/2014 09:32:11
BANCO ITAULEASING SA                    AG00056428 GYR1822 5185 / 1 10/07/2014 11:31:22
BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL   AG00055607 HIR3294 5541 / 5 10/07/2014 13:38:24
BRASERV RENT-A-CAR LTDA                 AG00056868 PUD8851 5819 / 6 11/07/2014 10:18:03
BRUNO FERREIRA MIRANDA                  AG00054612 GYD5367 5568 / 0 10/07/2014 09:24:04
BRUNO TEIXEIRA GIL DE CARVALHO          AG00042508 OPA6346 5215 / 2 10/07/2014 17:27:28
BRUNO TEIXEIRA GIL DE CARVALHO          AG00042509 OPA6346 7366 / 2 10/07/2014 17:28:02
CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA        AG00056852 GLF7753 7366 / 2 10/07/2014 11:28:17
CASA DO TONER E TINTAS LTDA             AG00056433 HNQ8742 5819 / 6 10/07/2014 11:47:46
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CASSIMIRO ALVES DA SILVA                AG00054630 HML8956 5452 / 1 10/07/2014 11:13:56
CELINE PEREIRA DA S RIBEIRO             AG00053197 GVV0755 5541 / 4 10/07/2014 10:18:17
CHARLES OLIVEIRA PERES                  AG00056851 NYD9542 5819 / 6 10/07/2014 11:25:33
COMERCIAL DE BEBIDAS M AZZI LTDA        AG00056848 HHV7255 5819 / 6 10/07/2014 11:14:06
CONSTRUTOTA HD LTDA                     AG00053962 HJR8178 5550 / 0 11/07/2014 15:28:22
CRISTIANO EUSTAQUIO DE F. JUNIOR        AG00054624 HBZ6943 7366 / 2 10/07/2014 10:12:35
CRISTIANO TEODORO DE ALCANTARA          AG00054634 GXW6585 5550 / 0 10/07/2014 11:28:05
DANIELI DA ROCHA GALVAO COELHO          AG00055606 HKL1959 5550 / 0 10/07/2014 13:34:14
DAVIDSON HENRIQUE FERREIRA              AA04381470 HDI8409 5991 / 0 04/07/2014 11:35:00
DAWLER PROTAZIO CHAGAS SILVA            AG00054611 HFR2070 7366 / 2 10/07/2014 08:52:17
DIEGO FERREIRA DOS SANTOS               AG00045117 HFC7024 5568 / 0 10/07/2014 21:27:17
DIEGO RIBEIRO FERNANDES                 AG00056444 GZQ9518 5819 / 6 10/07/2014 12:28:44
DOMINGOS FERREIRA DUARTE                AA04381457 KDX4372 5452 / 4 02/07/2014 15:00:00
EDWALDO VICENTE DE SOUZA                AG00056438 GKJ6993 5819 / 6 10/07/2014 11:58:48
ELEOTERIO ROQUE DA SILVA NETO           AG00045124 HDD1402 7234 / 0 11/07/2014 22:45:10
ELISANGELA SATURNINO                    AA04381442 HGZ0207 5380 / 0 02/07/2014 17:10:00
ELIZABETH FARIAS DA SILVA               AG00056439 NXX2204 5185 / 1 10/07/2014 12:00:13
ENSON GONCALVES CARVALHO                AG00045118 OXJ6864 5568 / 0 10/07/2014 21:27:38
EUDES DE OLIVEIRA                       AG00054633 HJF9906 5550 / 0 10/07/2014 11:25:30
FABIANO BATISTA DA CRUZ LUIZ            AA04381626 CZD7830 5665 / 0 04/07/2014 16:25:00
FELIPE SANTANA CUNHA                    AG00049780 OWK5605 7366 / 2 09/07/2014 09:06:37
FERNANDA LOPES SAD                      AG00056427 HLX6291 5819 / 6 10/07/2014 11:28:50
FRIGORIFICO VASCONCELOS LTDA ME         AG00054639 HEJ5285 5541 / 4 10/07/2014 11:43:01
GABRIEL SANTOS COUTINHO                 AG00056849 HKF1705 5819 / 6 10/07/2014 11:18:39
GARDEL SILVA MATOSO                     AG00052571 OXF7380 5541 / 3 03/07/2014 21:12:52
GERALDA APARECIDA ALVES                 AG00056432 GNV6059 5185 / 1 10/07/2014 11:44:57
GERALDA FRANCISCA DO COUTO PINTO        AG00054629 HBQ6296 5541 / 4 10/07/2014 11:09:23
GERALDO ARMANDO MENDES                  AG00056853 HNB2409 5819 / 6 10/07/2014 11:32:38
GERALDO MADUREIRA DA SILVA              AG00056453 HJH0027 5452 / 2 10/07/2014 13:25:10
GILBERTO MARTINS DE ANDRADE             AG00054641 OPN6780 5550 / 0 10/07/2014 11:47:53
GILMAR FRANCISCO DA SILVA               AG00056442 OWP8496 5819 / 6 10/07/2014 12:06:13
GIOVANI CANDIDO PEREIRA                 AG00056878 GXP3319 6050 / 1 11/07/2014 13:34:03
GISELLE C.DA SILVA VALENTIM             AG00054631 HAB8146 5541 / 4 10/07/2014 11:19:36
GISLENE DA SILVA SANTOS                 AG00056450 LCI6344 5185 / 1 10/07/2014 12:56:17
HECTORY LUCIO SANTANA FERREIRA          AG00056447 HEM5996 5819 / 6 10/07/2014 12:47:01
HELOISA EUSTAQUIA DE B RODRIGUES        AG00053200 HMV9141 5541 / 1 10/07/2014 10:47:09
JACQUES ALVES DE ARRUDA                 AG00042507 HDN6021 7366 / 2 10/07/2014 14:09:50
JANIO FERNANDES JORGE                   AG00056857 JWE1404 5819 / 6 10/07/2014 11:54:13
JANIO PAULO DE FREITAS                  AG00054628 HGT4056 5541 / 4 10/07/2014 10:18:37
JOSE APARECIDO G. DOS SANTOS            AG00054623 HPR8662 5550 / 0 10/07/2014 10:07:49
JOSE HUMBERTO SILVA ME                  AG00056875 OQW5100 5568 / 0 11/07/2014 13:04:34
JOSE SERGIO A DE OLIVEIRA               AG00048345 OQV4783 5550 / 0 10/07/2014 18:10:31
JOYCE MICHELLE ARANTES BRIGIDO          AA04381503 OQF8149 5525 / 0 04/07/2014 20:10:00
JUCIARA ALVES FERREIRA E.I.             AG00054642 HND6577 5541 / 4 10/07/2014 11:51:13
JULIO CESAR DE SOUZA                    AG00056437 GPK1215 5185 / 1 10/07/2014 11:57:12
JULIO CESAR RODRIGUES PEREIRA           AG00045115 GZW1200 5509 / 0 10/07/2014 21:20:06
JULIO CEZAR GONCALVES DA SILVA          AG00056445 GQL8136 7366 / 2 10/07/2014 12:33:32
KENIA ROBERTA P VASCONCELOS             AG00056876 HGI5147 5550 / 0 11/07/2014 13:09:40
LAERTE LOPES                            AA04381488 HJB2620 5541 / 5 05/07/2014 22:30:00
LE LOCADORA DE TAXI LTDA- ME            AA04381288 OPK8506 5509 / 0 05/07/2014 16:08:00
LEONARDO PASSOS VENANCIO                AG00053964 HKY2932 5843 / 3 11/07/2014 19:43:56
LIDIANA LOPES DA SILVA                  AG00055601 HBZ3306 5541 / 3 10/07/2014 11:36:27
LINDALVA DE FREITAS CARVALHO            AG00056451 GWF2934 5819 / 6 10/07/2014 13:01:00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.                AG00055611 OXB0738 5568 / 0 10/07/2014 14:46:17
LORENA L. TEIXEIRA DA SILVA             AG00056847 OLQ6484 5819 / 6 10/07/2014 11:03:11
LUCI FIGUEIREDO DUARTE RAMALDES         AA04381332 HLP7747 5541 / 1 04/07/2014 10:18:00
LUCIA ALVES AUAREK                      AA04381521 HLR0726 5738 / 0 06/07/2014 16:05:00
LUCIANO DE JESUS ALMEIDA                AA04381196 PUC3676 6050 / 2 02/07/2014 14:00:00
LUCIO JOSE PEREIRA                      AA04381630 HJA8948 5967 / 0 05/07/2014 11:34:00
LUIZ FERNANDES FONSECA                  AA04381491 HMO0282 5452 / 6 06/07/2014 15:00:00
LUZIA FIDELIS                           AG00055616 GTO1912 5550 / 0 10/07/2014 14:51:38
MARCELA FATIMA SOARES                   AA04381492 HLB7544 5541 / 5 06/07/2014 15:00:00
MARCELO RIBEIRO TEIXEIRA                AG00055609 HGS7493 5452 / 1 10/07/2014 13:30:35
MARCUS MENDES DE CARVALHO               AG00045123 GSC7727 5509 / 0 10/07/2014 21:43:31
MARIA DAS GRACAS G DA S RAMOS           AG00056440 GWM5354 7366 / 2 10/07/2014 12:02:16
MARIA NOCELIA SIMOES GOMES              AA04381509 HNQ9636 5525 / 0 05/07/2014 18:30:00
MARIA ZILDA ALVES PEREIRA               AG00054625 HLN1242 5185 / 1 10/07/2014 10:14:21
MARIO SERGIO TURRA LIAL                 AG00054615 GYZ8127 5452 / 1 10/07/2014 09:38:56
MAURIL RODRIGUES DE O JUNIOR            AG00055608 HID3784 5452 / 1 10/07/2014 13:30:23
NATALIA MOREIRA SALUM                   AG00054622 OMD0523 5991 / 0 10/07/2014 10:00:37
NILSON ERLANDIO SILVA                   AG00056425 MQV5735 5819 / 6 10/07/2014 11:26:29
NOEME MARCAL DOS SANTOS RIBEIRO         AG00056435 HAB8464 7366 / 2 10/07/2014 11:50:40
ODIMILSON MADRONA DE PAULA - ME         AG00056452 HLZ4959 5452 / 1 10/07/2014 13:20:17
PAOLO PELUSO                            AG00056862 HMJ4323 5819 / 6 10/07/2014 12:43:23
PATRICIA LEMOS DE OLIVEIRA PADUA        AG00045121 HMR1213 5460 / 0 10/07/2014 21:43:03
PAULO SERGIO PEREIRA RIAL               AG00054635 GRV4023 5550 / 0 10/07/2014 11:29:26
PEDRO HENRIQUE DOS P. QUIRINO           AA04381262 OLZ8241 5991 / 0 03/07/2014 18:37:00
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RAQUEL ANDRADE GRINBERG                 AA04381456 OWO8128 5487 / 0 02/07/2014 14:25:00
REINALDO DE JESUS RAMOS OLIVEIRA        AG00056858 HBW9850 5819 / 6 10/07/2014 11:59:25
RENAN SANTOS CASTRO DA SILVA            AA04381455 OPY6862 5452 / 4 02/07/2014 14:25:00
RICARDO NATALINO DE JESUS               AG00056426 GYQ3954 5819 / 6 10/07/2014 11:27:49
ROBERT GUSTAVO DINIZ LUZIANO            AG00054638 GMP8966 5541 / 4 10/07/2014 11:41:48
ROBERTO DE FARIA SILVA                  AA04381475 GNP7109 5541 / 3 04/07/2014 19:31:00
ROBERTO HENRIQUE CORDEIRO ALVES         AG00055613 OPB1629 5550 / 0 10/07/2014 14:51:49
ROBSON ANTONIO DOS SANTOS               AG00054620 HER9238 5550 / 0 10/07/2014 09:52:04
ROBSON GONCALVES F DOS REIS             AA04381490 HAB0167 5452 / 4 06/07/2014 15:00:00
RODRIGO BARBOSA DIAS                    AG00056446 HKD4222 5819 / 6 10/07/2014 12:36:34
ROGERIO PINTO DA CUNHA                  AG00055615 HLR7413 6041 / 2 10/07/2014 16:49:55
ROMULO SANTANA                          AG00054616 HMB2935 7366 / 2 10/07/2014 09:43:12
ROSANGELA RODRIGUES RAMOS               AA04381498 GWS2866 5541 / 5 06/07/2014 20:28:00
SEBASTIAO ALVES DA COSTA                AG00053961 HMU7881 5185 / 1 11/07/2014 15:18:41
SERGIO ALEXANDRE DE O. E SOUZA          AA04381199 OLO4990 5410 / 0 02/07/2014 18:20:00
SHIRLEY DANIELLE SOUZA DO CARMO         AG00054621 HLU9536 7366 / 2 10/07/2014 09:56:58
SONIA MARIA DA SILVA BELGA              AG00055610 GLC0099 5452 / 1 10/07/2014 13:30:23
SUPERMERCADO DEL-REY MOURA LTDA         AG00056443 HIP6632 5819 / 6 10/07/2014 12:15:36
TALVANE RIBEIRO RANGEL                  AG00054637 HNP8213 5541 / 4 10/07/2014 11:40:48
TULIO TOBIAS DOS REIS                   AG00056864 GYV8304 5665 / 0 11/07/2014 07:27:34
UNIDAS SA                               AG00056424 ORC5073 5819 / 6 10/07/2014 11:23:30
VAINE DE FATIMA PATROCINIO GOMES        AG00056877 OOY2480 5665 / 0 11/07/2014 13:23:13
VANDEIR FERNANDO COSTA                  AG00055604 GKU2802 5568 / 0 10/07/2014 13:31:06
WALDO AIRES COSTA                       AG00056441 HHL4972 7366 / 2 10/07/2014 12:03:48
WALLACE CANDIDO VIEIRA                  AG00054640 HAB8074 5550 / 0 10/07/2014 11:44:49
WESLEY PATRICK ROCHA PEREIRA            AG00054632 HDD6391 5550 / 0 10/07/2014 11:24:33
WM CONSERVACAO E COMERCIO LTDA          AG00053196 GTH2078 5550 / 0 10/07/2014 10:14:45

Contagem, 08 de Agosto de 2014.
 Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade Municipal de Trânsito

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO N.º 267/2014
O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts.281 e 282 do código de 
Trânsito Brasileiro e Resolução 404/12 do CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por 
Infração de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos 
destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, 
o prazo de quinze dias contados desta publicação,  para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Contagem, no horário de 08:00h as 16:30h, de 
segunda a sexta feira na AV. João César de Oliveira, 6155, Beatriz, Contagem.  
PERÍODO DE POSTAGEM: 01/08/2009 a 08/08/2014
 

Nome AIT Placa Cód Infração / Desdob Data Hora
ACESSUM LOCADORA DE VEIC LTDA           AG00058869 OLW1187 5819 / 6 29/07/2014 10:44:25
ADALBERTO JOSE RODRIGUES                AG00059004 HGF0103 5541 / 2 29/07/2014 16:05:00
AGUEDA MARIA VENDRAMINI FURTADO         AG00056166 DJO7015 5568 / 0 29/07/2014 15:14:59
ANA MARIA NOGUEIRA REZENDE              AG00058710 HHS4729 7366 / 2 29/07/2014 13:51:56
ANDREIA APARECIDA PRATA NETO            AB01182617 GMP7600 5819 / 6 21/07/2014 13:20:00
ANTONIO IZAURO DE SOUZA                 AG00058194 GUJ6996 5550 / 0 29/07/2014 15:02:38
CAR RENTAL SYSTEMS BR.LOC.V.LTDA        AG00051555 HIG3293 7366 / 2 29/07/2014 16:01:19
CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA AG00058873 EWP4596 6564 / 0 29/07/2014 11:23:19
ENEIAS ALVES SANTANA                    AG00059001 GXQ6531 5541 / 2 29/07/2014 15:58:59
FABRICIO ROCHA FARIA                    AA05541358 HGR6181 5738 / 0 23/07/2014 09:48:00
GENTIL DELFINO DE SOUZA                 AB01182907 KXR2841 7366 / 2 23/07/2014 10:03:00
IVAN SOARES                             AB01182749 GYG0502 5185 / 1 21/07/2014 15:50:00
JONATAS FERNANDES DA SILVEIRA           AB01183001 HAM4665 5541 / 2 23/07/2014 16:02:00
LATICINIOS CHAPADA LTDA                 AG00055787 HNO1535 5568 / 0 29/07/2014 09:54:22
LUCAS FREDERICO DA COSTA                AG00058183 GTE7231 5541 / 2 29/07/2014 14:31:21
NEPOMUCENO CARGAS LTDA AG00051549 EGK9874 5185 / 1 29/07/2014 15:23:30
OSVALDO ALESSANDRO DE OLIV BRAGA        AG00058855 HBI2030 5185 / 1 29/07/2014 08:46:57
PARKER HANNIFIN IND COM LTDA AG00058861 FLC0212 7366 / 2 29/07/2014 09:14:06
SAYONARA SIMONE REIS BRAGA              AB01183221 HJE4873 5819 / 6 22/07/2014 10:56:00
SCHERING PLOUGH IND FARMACEUTICA LTDA AB01182489 EZB3767 5541 / 2 22/07/2014 14:18:00
SILMARA ANTONIO DA SILVA                AG00058851 HME3579 7366 / 2 29/07/2014 08:20:35
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM  EXP  S A AG00051556 FNT8220 5185 / 1 29/07/2014 16:02:31
VALDECIR ALVES MACIEIRA                 AG00051557 GTQ2772 5207 / 0 29/07/2014 17:21:15
VERZANI E SANDRINI LTDA AB01183002 DWE6248 5541 / 2 23/07/2014 16:05:00
VIANA E MATOS LTDA EPP                  AG00058298 OWH2745 5819 / 6 29/07/2014 13:13:07
VICENTE CARFI AG00058868 EXU7167 5452 / 1 29/07/2014 10:32:45
VILMA APARECIDA C SOUZA AB01182487 JIP5223 5541 / 2 22/07/2014 14:14:00
WELLINGTON MARTINS STAICZAK             AB01183274 GPX6843 5185 / 1 23/07/2014 11:47:00
WESLEY MARTINS DE ABREU                 AB01183026 HBG3714 7366 / 2 22/07/2014 14:25:00

Contagem, 08 de Agosto de 2014.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade Municipal de Trânsito
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EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE N.º 214/2014
 O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts.281 e 282 do código de 
Trânsito Brasileiro e Resolução 404/12 do CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade por 
Infração de Trânsito  por não ter   localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Penalidade por Infração de Trânsito 
aos destinatários,  proprietários dos   veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Penalidades por Infrações  de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso 
queiram, o prazo de (30) trinta  dias  contados desta publicação, para interporem Recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do  Município de 
Contagem - JARI Contagem e/ou  procederem ao pagamento de multa por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.  Em caso de 
interposição de Recurso, o atendimento é feito de segunda a sexta, de 08:00h as 16:30h,  na AV. João César de Oliveira, 6155, Beatriz, Contagem. 
PERÍODO DE POSTAGEM: 12/07/2013 a 08/08/2014
 

Nome AIT Placa Cód Infração / Desdobramento Data Hora
CARLOS CARDOSO COUTO AG00046242 AKP4862 5185 / 1 03/06/2014 11:03:05
DANYANNE AZEVEDO EVANGELISTA            C162925401 OPZ9086 7455 / 0 02/06/2014 16:39:09
JOSE DE ASSIS MARTINS                   D114418268 LCW4390 6050 / 3 24/05/2014 18:47:57
VERA LUCIA DE BARROS AG00050647 HHX0948 5819 / 6 04/06/2014 07:47:17

Contagem, 08 de Agosto de 2014.
Agostinho Fernandes da Silveira
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem e Autoridade Municipal de Trânsito
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