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Crise do racionamento de água 
foi tema do Fórum da Agenda 21 
Debates foram sobre o uso consciente, racionamento e medidas para controlar  a crise

A possibilidade de raciona-
mento de água e as medidas 
a serem adotadas pelo poder 
público, setor privado e popu-
lação para evitá-lo foram tema 
da reunião do Fórum da Agen-
da 21, na última quarta-feira 
(25/3), no auditório da Prefei-
tura de Contagem. O encontro 
foi uma edição especial pelo 
Dia Mundial da Água (22/3) e 
contou com a participação de 
representantes da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, da Copasa, 
do Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (Igam), da Fiemg, e 
do Consórcio Internacional da 
Bacia Hidrográfica do Rio Parao-
peba (Cibapar). Os órgãos com-
partilharam com os estudantes, 
lideranças comunitárias e setor 
privado, presentes ao evento, a 
real situação do abastecimento 
de água e as ações de combate 
ao seu desperdício, estimulan-
do o debate sobre o papel de 
cada um frente a crise hídrica.

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade, Ivayr So-
alheiro, após o lançamento, 
pela prefeitura, do Programa 
Municipal de Combate ao Des-
perdício de Água, a população 
faz denúncias de desperdício e 
os casos estão sendo resolvidos 
após orientação e notificação. 
“Estamos cumprindo nosso ob-
jetivo de conscientizar para o 

uso racional da água. Essa deve 
ser uma política permanente de 
educação ambiental, pois quan-
do o poder público transmite de 
maneira transparente a busca 
pela solução dos problemas, a 
população se inclui, tornando-
se principal agente de transfor-
mação", afirmou.

Para o gerente do Distrito 
Contagem da Copasa, José An-
tônio Portella, a concessionária 
trabalha com a hipótese de ha-
ver racionamento de água no 
município, portanto, depende-
rá da incidência de chuvas nos 
próximos meses e da redução 
do consumo de água em 30% 
pela população. Portella ex-
plicou que, até o momento, 

a Copasa percebeu a redução 
do consumo somente de 10% 
e que se população não fechar 
a torneira e não chover o sufi-
ciente, tudo leva a crer que ha-
verá o racionamento. "Estamos 
trabalhando para reduzir os va-
zamentos que chegam a quase 
40% dos desperdícios", relatou.

De acordo com o gerente 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Recursos Hídricos do Igam, 
Thiago Figueiredo Santana, nos 
últimos dois anos deperíodo 
chuvoso até janeiro de 2015, 
o deficit de chuva foi o equiva-
lente a um ano, na região das 
bacias do Paraopeba e do Rio 
das Velhas. "O governo do Esta-
do tem se movimentado junto 

aos parceiros para acompanhar 
essa situação, porém é inevitá-
vel que isso chegue ao cidadão. 
Ele deve entender que faz parte 
dessa crise. A intenção não deve 
ser de punição, mas de benefi-
ciar quem faz o bom uso da 
água e de incentivar as outras 
pessoas", destacou.

 O presidente do Cibapar, 
Breno Carone, ressaltou que 
a crise hídrica fez todos acor-
darem para a necessidade de 
recuperar os mananciais, pre-
servar as nascentes, as matas 
ciliares, investir em despoluição, 
saneamento básico e educação 
ambiental. "Um dos motivos da 
crise hídrica foi a falta de ges-
tão dos recursos hídricos por 
parte do poder público e todos 
fazem parte disso. As soluções 
devem ser pensadas em con-
junto, numa união de forças", 
afirmou.

O gerente de Meio Ambiente 
da Fiemg, Odorico de Araújo, 
afirmou que a Fiemg monitora 
o índice pluviométrico há pelo 
menos 30 anos, com isso come-
çaram a trabalhar a indústria 
para superar o deficit hídrico há 
10 anos. Os dados apresenta-
dos pelo gerente mostram que 
os setores considerados os vi-
lões do consumo de água como 
a mineração e a siderurgia fa-
zem a captação e reaproveita-
mento da água em 80% e 90%, 
respectivamente. 

Estudantes, lideranças comunitárias e setor privado 
analisaram as ações de combate ao desperdício da água 
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Secretaria Municipal 
de Administração

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2015/SRP PAC. 296/2013 PP. 116/2013 ATA 019/2014
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 899.909,48
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.361.0023.2206 – 33903007 – 214401 / 1121.12.365.0023.2204 – 33903007 – 214403 / 1121.12.365.0023.2205 – 33903007 – 
214405 / 1121.12.366.0023.2208 – 33903007 – 214404
ASSINADO/VIGÊNCIA: 24/03/2015 / 04 (QUATRO) MESES

1. EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 078/2015 – CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA (CUSTEIO E 
CAPITAL)
VALOR: R$ 50.190,00 – 06 (SEIS) PARCELAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 30/03/2015 / ATÉ 31/12/2015

2. EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 064/2015 – CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTACIR NUNES DOS SANTOS E ANEXO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL (CUSTEIO E CAPITAL)
VALOR: R$ 54.730,00 – 06 (SEIS) PARCELAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.361.0024.2211 / 1121.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 30/03/2015 / ATÉ 31/12/2015

3. EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 060/2015 – CAIXA ESCOLAR MARIA SILVA LUCAS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SILVA LUCAS E CENSA – ANEXO NOSSA SENHORA 
APARECIDA (CUSTEIO E CAPITAL)
VALOR: R$ 144.398,64 – 07 (SETE) PARCELAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.361.0024.2211/1121.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 30/03/2015 / ATÉ 31/12/2015

4. EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 004/2015 – CAIXA ESCOLAR BABITA CAMARGOS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL BABITA CAMARGOS (CUSTEIO E CAPITAL)
VALOR: R$ 95.820,00 – 06 (SEIS) PARCELAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 30/03/2015 / ATÉ 31/12/2015

5. EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 008/2015 – CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR SABINO BARROSO (CUSTEIO E CAPITAL)
VALOR: R$ 46.420,00 – 06 (SEIS) PARCELAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.361.0024.2211 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO/VIGÊNCIA: 30/03/2015 / ATÉ 31/12/2015

6. EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 018/2015 – CAIXA ESCOLAR CEMEI ICAIVERA E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA FÍSICA E PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI ICAIVERA (CUSTEIO E CAPITAL)
VALOR: R$ 29.669,28 – 06 (SEIS) PARCELAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1121.12.365.0024.2210 – NATUREZAS: 33504100 E 44504100 – FONTE: 010100 E 010000
ASSINADO/VIGÊNCIA: 30/03/2015 / ATÉ 31/12/2015

ATO ADMINISTRATIVO Nº  16.139
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; con-
siderando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no MEMO/SEAD/DITEC/ 
Nº148/2015 – Referente ao Processo nº 0079.13.020.202-5; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado 
com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Município, à Servidora MARCIA RAMOS DE SOUZA, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB1 - II, Nível XIIIA, Padrão “P6”, matrícula nº. 0136536-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º (primeiro) de novembro de 2015 a 
30 de novembro de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de março de 2015.
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ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PMC – EDITAL Nº 01/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Condição Especial Para a Prova de Agente de Educação Infantil – Edital 01/2015

ORD. NOME IDENTIDADE CONDIÇÃO PARA A PROVA SITUAÇÃO

01 Dayse Emanuelle Rodrigues M. Santos 10.547.172 Amamentar DEFERIDO

02 Emanuelle Rodrigues de Pádua 12.178.097 Amamentar DEFERIDO

03 Iara Alves Ferreira Mariano 5.849.405 Tempo adicional de 1 (uma) hora  e transcritor DEFERIDO

04 Lorena Lopes da Silva 16.959.801
Acessibilidade: local e sala de fácil acesso e mesa 
para cadeira de rodas DEFERIDO

Palácio do Registro, em Contagem, aos 01 de abril de 2015
Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem 
Decreto nº 141, de 15 de agosto de 2013.

RATIFICAÇÃO
Contagem, 01 de abril de 2015.
MODALIDADE: DISPENSA N° 015/2015.
PA Nº 064/2015 
OBJETO: contratação de empresa para serviços de coleta de resíduos sólidos nas Regiões Administrativas do Município de Contagem-MG, compreendendo coletas domi-
ciliares, em ecopontos, deposição irregular em vias e logradouros públicos, limpeza de fossas, coleta de resíduos sólidos de saúde do subgrupo A4 e os do grupo E que 
não necessitam de tratamento, e o transporte dos resíduos provenientes destas atividades para o Aterro Sanitário Municipal, localizado na Av. Helena de Vasconcelos 
Costa, 201 Bairro Perobas, no Município de Contagem–MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1151-18.452.0053-2282 - CODIGO: 339039-99 FONTE: 010000.            
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário:
Submetemos o presente procedimento à consideração de V. Exa., para Ratificação podendo a despesa no valor global estimado de R$ 12.759.044,64 (doze milhões 
setecentos e cinquenta e nove mil, quarenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), ser autorizada em nome da empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
Michele Mariana de Souza Marcolino 
Diretora Geral do Departamento de Gestão de Recursos Logísticos
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e autorizo a despesa em nome da empresa LOCALIX SERVIÇOS AMBIEN-
TAIS LTDA., para respectiva contratação. Publique-se no prazo legal.
Contagem, 01 de abril de 2015.
Rafael Silveira 
Secretário Municipal Adjunto de Administração

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇAÕ 
RDC PRESENCIAL N.º 001 /2015 - PROCESSO N° 045 /2015 - EDITAL N° 024 /2015
A Prefeitura do Município de Contagem torna público para conhecimento dos interessados a suspensão do Procedimento Licitatório supra, em virtude de ter sido detec-
tada necessidade de revisão dos termos editalícios. O Aviso de republicação referente ao Edital revisto será efetuado, na forma do prescrito na Lei 8.666/93, abrindo-se 
novamente o prazo para a entrega e abertura dos envelopes.
Contagem, 01 de abril de 2015
Luiz Adolfo Belém
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

Relação dos processos de aprovação de projetos arquitetônicos indeferidos e encerrados, que foram protocolados anteriores a janeiro de 2010, em cumprimento ao 
estabelecido no artigo 55 do Decreto nº 260, de 13 de fevereiro de 2014 
PROCESSOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS AQUITETONICOS INDEFERIDOS DE 2012 À 2013 

1 03A.05954/2011 ABNA VLADIA RAMOS SOARES E OUTROS 4 3 PEDRA AZUL 1° SEÇÃO

2 03A.01967/2010 ABRATEC FIXAÇÃO E ADESÃO LTDA 4 10 ARVOREDO

3 03A.09106/2010 ADELAIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO 4 20 EUROPA

4 03A.10480/2010 ADELINA EULÁRIA MACHADO 3 6 DO CABRAL

5 21508/2013-03A ADILSON FERREIRA DA CRUZ E OUTRO 12 129 PARQUE XANGRI-LÁ

6 03A.05938/2010 ADILSON RHODES MARTINS 8 12 JARDIM PEROLA

7 03A.09062/2010 AECIO LUCAS LACERDA 5 9A PARQUE AYRTON SENNA

8 03A.03346/2012 AGENOR COELHO DE OLIVEIRA 01,02,03,12,13,14 19 PARQUE DOS TURISTAS

9 14946/2013-03A AILTON AVILA DE SÁ 02 130 PARQUE XANGRI-LÁ

10 03A.02340/2011 AILTON VICENTE DE OLIVEIRA E OUTRO 10 E 11 33A CIADADE JARDIM ELDO-
RADO

11 14074/2013-03A ALAIDE SOARES PEREIRA RIBEIRO E OUTRO 09 225 JARDIM RIACHO DAS 
PEDRAS

12 03A.01653/2010 ALAIR NOGUEIRA AREA AREA CENTRO

13 13023/2013-03A ALBERTO ANGELO DA LUZ 08 20 EUROPA

14 05370/2013-03A ALENCAR DE SOUZA 21 27 AMAZONAS 2° SEÇÃO

15 19796/2013-03A ALICE VIDIGAL NEVES 04 23 EUROPA

16 03A.07215/2012 ALOÍSIO GOMES DE OLIVEIRA 03 08 CANDIDA FEREIRA

17 08166/2013-03A ALTAIR CAETANO DA SILVA E OUTRA 04 AREA JARDIM DOS BANDEIRANTES

18 03A.16831/2011 ANA CAROLINA MORAIS APOLONIO 12 54 PQ RIACHO DAS PEDRAS

19 19483/2013-03A ANA CLÁUDIA MOURÃO DE MEIRA 03 E 25 03 VILA PARIS

20 03A.08584/2010 ANA PAULA ROCHA ARAUJO 5 106 PARQUE XANGRI-LÁ

21 03A.00497/2011 ANA PAULA ROCHA ARAUJO 05 106 XANGRI-LÁ 2ª SEÇÃO

22 03A.19547/2011 ANDERSON ANTONIO DE ABREU 13 3 ESTANCIA SILVEIRA

23 03A.01723/2012 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA 54 06 COLORADO

24 03A.00730/2010 ANTONIO CARLOS JOSÉ JORGE 34A 34B 18 ALVORADA

25 03A.11047/2011 ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO 08 E 09 46 PARQUE XANGRI-LÁ

26 03A.08896/2010 ANTÔNIO PEREIRA REZENDE 13 173 RIACHO DA PEDRA

27 03A.13564/2012 ANTONIO REGINALDO DE OLIVEIRA 02-D 211 JARDIM RIACHO DAS 
PEDRAS

28 03A.01228/2012 ARNOBIO GUIMARAES DOURADO JUNIOR 04 18 DO CABRAL

29 03A.02965/2011 ARUOBIO DOURADO GUIMARÃES JUNIOR 04 18 DO CABRAL

30 03A.24414/2011 ASOCIAÇÃO DOS METALURGICOS DE BH E CONTAGEM 4 16 INDUSTRIAL 3° SEÇÃO

31 24778/2013-03A AURORA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS A E B1A 54A CIDADE INDUSTRIAL

32 03A.09774/2012 BANCO SANTANDER BRASIL S/A ÁREA ÁREA CENTRO

33 01708/2012-03A BEIJAMIM DE PAIVA 15 108 INDUSTRIAL 3° SEÇÃO

34 03A.03094/2010 BERNARDO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA 18 10 EUROPA

35 03A.10849/2010 BUFFET E RESTAURANTE MAFUNFO 1 AREA PLANO DIRETOR DE CON-
TAGEM

36 03A.11679/2012 CONTAGEM IND.E COM.DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA 04 A 17 45 NACIONAL

37 03A.15202/2011 CARLA SCARLETA DA ROCHA 5 27 EUROPA

38 03A.06653/2011 CARLOS ALBERTO DA SILVA 11 07 VALE DAS ORQÍDEAS

39 03A.04725/2010 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA 3 14 VILA SANTA LUZIA

40 03A.06167/2011 CELIO ELLER DE MELO 24 16 ALVORADA
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41 03A.14346/2011 CITEROL COM. E IND. TEC. ROUPAS LTDA 12 01 DISTRITO INDUSTRIAL 
DR.HELIO PENTAGNA GUI-
MARAES

42 03A.11025/2010 CLÁUDIA MARTINS GOMES 13 9 SÃO SEBASTIÃO

43 03A.17610/2012 CLAUDIA REGINA SILVINO 08 13 DO CABRAL

44 25208/2013-03A CLAUDIO CANDIDO DA SILVA 18 17 JARDIM DOS BANDEIRANTES

45 03A.02654/2012 CLÁUDIO JOSÉ DE AGUIAR MELO 20 17 DO CABRAL

46 03A.04333/2012 CLAYTON PEREIRA SEVERINO 34 13 DO CABRAL

47 04715/2013-03A CLÉBER REINALDO DA SILVA 02 161 INDUSTRIAL 3° SEÇÃO

48 03A.08464/2010 CLEONILTON JOSÉ ALCÂNTARA DA SILVA 48 3 TROPICAL

49 09180/2013-03A CLÉSIO ALVES GONÇALVES 12 E 16 02 VILA BENEVES

50 03A.19349/2011 CNH LATIN AMERICA LTDA 05,06,07,08,309,10 37 CIDADE INDUSTRIAL

51 03A.13680/2012 COMERCIAL PENTA LTDA ÁREA A E B AREA ÁGUA BRANCA

52 03A.21546/2011 COMPET. MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA 17 E 18 20 VILA PARIS

53 03A.00750/2010 CONDECIL DOS SANTOS GUIMARÃES 22 22 AGUA BRANCA

54 03A.19939/2010 CONDOMÍNIO CONTAGEM BIG SHOPPING AREA B-48 CID. JARDIM ELDORADO

55 03A.19293/2010 CONSTRUTORA BRISMA LTDA 10 A21 CIDADE JARDIM ELDORADO

56 04652/2013-03A CONSTRUTORA J & S LTDA ME 19 51 RIACHO DA PEDRA

57 03A.17970/2012 CONSTRUTORA M.M. PEREIRA 44 28 DO CABRAL

58 03A.11911/2010 CONSTRUTORA MILIONARIO LTDA 21 14 FLAMENGO

59 03A.01442/2010 COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTOS RURAIS DE MG LTDA 05 06 07 08 09 10 26 CIDADE INDUSTRIAL

60 03A.11289/2011 CRISTIANE MACIEL RAMOS 39 1 PEDRA AZUL

61 03A.19450/2010 CUBE COMPANHIA URBANIZADORA ELDORADO LTDA 21 35 DA GLÓRIA

62 03A.07072/2011 DALMY DE ALMEIDA JUNIOR 12 24 ARVOREDO

63 03A.20160/2010 DASA CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 10 11 9 JD. RIACHO DAS PEDRAS

64 03A.16733/2012 DAVID MACHADO JÚNIOR 04 A-41 CIDADE JARDIM ELDORADO

65 03A.12525/2012 DIMAS PESSOAS DE MENEZES 7 46 TROPICAL

66 03A.04387/2010 DIMIL EMPREENDIMENTOS S/A 11 4 DO COMERCIO

67 03A.11228/2012 DIOGO BARBOSA MEDEIROS 07 21 TIJUCA

68 06234/2013-03A DOMINGOS SÁVIO MACHADO E OUTRA 03 186-A RIACHO DA PEDRA

69 03A.15458/2012 EBNER FIALHO DA SILVA 01 06 ESTANCIA SILVEIRA

70 03A.02225/2010 EDEIR LEANDRO RIBEIRO 8 11 EUROPA

71 03A.05618/2010 EDENILSON GIVALDO GOMES 9 50 INDUSTRIAL SÃO LUIZ

72 03A.12901/2010 EDUARDO EUSTÁQUI DA SILVA 3 26 DO CABRAL

73 03A.03252/2010 EDUARDO MATTOS GUIMARÃES GLEBA 03 ÁREA LUG. DEN. SAMAMBAIA 

74 01288/2013-03A EDUARDO QUARESMA FONSECA 06 04 ESTANCIA SILVEIRA

75 03A.09735/2010 EFICASA CONSTRUTORA 9 17 FLAMENGO

76 03A.14397/2011 ELAINE AZEVEDO M. SOUZA LOPES 16 05 JARDIM RIACHO DAS 
PEDRAS

77 03A.06426/2012 ELEANA MARIA DA SILVA E OUTROS AREA AREA CANADÁ

78 03A.13662/2011 ELIANE CORREA CANGUSSU 28 29 30 135 INDUSTRIAL 3° SEÇÃO

79 03A.17583/2012 ELIENAY FABRÍCIO TACCHI 18 03 VALE DAS ORQÍDEAS

80 03A.08539/2010 ELIENE PEREIRA DA SILVA 18 25 NOVO ELDORADO

81 03A.18423/2012 ELSON GOMES DE VASCONCELOS 08 07 ARCÁDIA

82 03A.20383/2011 EMEDOIS EMPREENDIMENTOS LTDA 20 10 CANDIDA FEREIRA

83 03A.19523/2012 EMERSON PIRES VENTURA 17 15 NOVO ELDORADO

84 03A.04796/2014 EMPRESA BELO HORIZONTE DE IMOVEIS GERAIS S/A 28 29 30 126 PARQUE XANGRI-LÁ

85 03A.09169/2012 ENEDSON EVARISTO DA SILVA E OUTRO 27 E 28 06 DAS SAPUCAIAS III

86 07452/2013-03A ENGEBANC CONSTRUÇOES LTDA EPP 04 08 DO CABRAL

87 01960/2012-03A ENIUS PIAU DE FARIA 04, 05 E 06 GLEBA 1 BITÁCULA E PEROBAS

88 03A.08607/2011 ESCALA EMPREENDIMENTOS LTDA 1 AO 5 63 FONTE GRANDE

89 03A.15654/2010 ESPÓLIO DE MARCIO SCHEFFLER 05 – 06 5 VALE DAS AMENDOEIRAS

90 01476/2013-03A EURÍPEDES ALVES GONÇALVES 17 185 RIACHO DA PEDRA

91 03A.11216/2012 FELIPE HANAN 45 28 NOVO RIACHO
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92 03A.09920/2012 FERNANDA SIRILO SOARES E OUTRA 01,02,03 E 20 09 CAMPINA VERDE

93 03A.12700/2010 FERNANDO HENRIQUE VIVEIRA 28 29 ARVOREDO

94 03A.10392/2011 FERNANDO VIEIRA RODRIGUES 44 15 EUROPA

95 03A.10725/2010 FIRMINA CORREA DE JESUS 6 1 INCONFIDENTES

96 03A.00026/2012 FLÁVIO DE OLIVEIRA PINTO 11 47 JARDIM LAGUNA

97 03A.13562/2012 FLUIDICA HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA 10 32 AMAZONAS 2° GLEBA

98 01160/2012-03A FLUÍDICA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA LTDA 03 83 NOVO ELDORADO

99 03A.15153/2010 FMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 3 2 CINCO PEROBAS

100 16948/2013-03A FRANCISCO EUSTÁQUIO MORAIS DE CASTRO 7 6 ESTANCIA SILVEIRA

101 03A.11394/2011 FRANCISCO FERREIRA NETO 18 50 ALVORADA

102 03A.06903/2011 G4 ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 49 2 SAPUCAIAS III

103 03A.10512/2012 GENILDO COSTA DE SOUZA E OUTRO 36 27 EUROPA

104 03A.05707/2010 GERALDO SOARES MAIA 2 3 DO COMERCIO

105 03A.05439/2012 GILMAR ALMEIDA PORTUGAL 25 24 SÃO JOAQUIM

106 02345/2012-03A GILMAR ALMEIDA PORTUGAL 25 24 SÃO JOAQUIM

107 03A.07427/2010 GIOVANI DINIZ CANÇADO 31 20 EUROPA

108 03A.13796/2011 GUILHERME RESENDE MOSCATELLI 24 7 DO CABRAL

109 03A.08409/2011 GUSTAVO M. CARDOSO 3 2 CHACARAS BOA VISTA

110 06893/2013-03A HARLEN DOS SANTOS FONSECA 1 7 RESIDENCIAL VALE DAS 
ORQUIDEAS

111 03A.03391/2011 HAROLDO DINIZ MATOS 20 5 CAMPINHA VERDE

112 16904/2013-03A HEISLER HENRIQUE SIQUEIRA 09-10 08 CHACARAS BOA VISTA

113 03A.16139/2011 HELENO WAGMO MARTINS DE MIRANDA 25 4 ESTANCIA SILVEIRA

114 03A.20573/2010 HOMERO LUIZ RESENDE FIALHO 19 118 INDUSTRIAL 3° SEÇÃO

115 03A.12173/2010 HUGO HOMERO SOTELO DE ASSIS 42 4 CANDIDA FERREIRA

116 03A.04170/2011 IDEAL EMPREENDIMENTOS  LTDA 23 61 INCONFIDENTES

117 03A.10741/2012 IDELGINA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 07 19 SÃO JOAQUIM

118 03A.19857/2011 IMOBILIÁRIA CATALÃO 12 08 DA GLÓRIA

119 03A.07716/2011 IPÊ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS ME 07 E 08 01 LUGAR DENOMINADO 
BITÁCULA E PEROBA

120 19212/2013-03A IPEL ITA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 09 48 NOVO ELDORADO

121 03A.02358/2010 IVANDRO VIVEIROS FERREIRA 11 26 EUROPA

122 03A.18396/2010 IVANILDO TEIXEIRA VIEIRA 10 20 BAIRRO DAS SAPUCAIAS

123 02A.05689/2008 J.L. TOZZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 18 15 JARDIM VERA CRUZ

124 03A.05897/2010 JADEON GOMES DA SILVEIRA 29 3 TROPICAL

125 03A.01362/2010 JAQUELINE CORREA DIAS 12 28 ARVOREDO 2°SEÇÃO

126 03A.10508/2012 JEFFERSON GUIMARÃES SANTANA 09 144 PARQUE XANGRI-LÁ 3ª 
SEÇÃO

127 03A.04430/2010 JL TOZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 18 15 JARDIM VERA CRUZ

128 05738/2013-03A JOÃO BASTISTA FARIA FILHO E OUTRO 40 12 EUROPA

129 03A.06852/2012 JOAO DIAS DE OLIVEIRA E OUTRO 27 E 28 C-35 CIDADE JARDIM ELDORADO

130 03950/2013-03A JOÃO GUEDES VIEIRA 03 C50 CIDADE JARDIM ELDORADO

131 03A.13178/2010 JOÃO MARCIO DE ALMEIDA NOGUEIRA 30 5 SOLAR CHÁCARAS DO 
MADEIRA

132 03A.03818/2010 JOÃO PAULO GUIMARÃES AREA AREA PLANO DIRETOR DE CON-
TAGEM

133 03A.12873/2012 JOÃO TEREZA CORREIA 2 88 NOVO ELDORADO

134 03A.08120/2011 JORGE OTAVIO FERRI 06 06 DO CABRAL

135 03A.20177/2010 JOSAFÁ ISRAEL DA SILVA E OUTRO 9 78 PARQUE RIACHO DAS 
PEDRAS

136 03A.11785/2011 JOSÉ AURÉLIO DA SILVA E OUTRO 01 08 JARDIM DAS OLIVEIRAS

137 03A.09318/2010 JOSÉ GERALDO DIOGO 18 12 EUROPA

138 03A.14114/2012 JOSE GONÇALVES DA TRINDADE SOBRINHO 07 C34 ELDORADO

139 03A.11618/2010 JOSE MARIA PERPETUO 20-A 162 RIACHO DAS PEDRAS

140 03A.14492/2012 JOSÉ MAURÍCIO DE REZENDE 05 C-34 JARDIM ELDORA
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141 03A.00188/2010 JOSÉ MENDES DE CAMPOS 5 25 PARQUE DOS TURISTAS

142 03A.20685/2010 JOSÉ RODRIGUES DE LIMA 22 17 DOS OITIS

143 03A.16742/2011 JOSÉ VEIGA CRESPO 20 82 PARQUE RIACHO DA PEDRA

144 03A.05378/2014 JUNIA MARIA CARDOSO SANTOS 23 17 SANTA HELENA

145 03A.02722/2011 JURACI DO NASCIMENTO SOUSA 01 31 NOVO ELDORADO

146 03A.08290/2010 LEANDRO LAPORTE NOGUEIRA MACHADO 6 2 DO COMÉRCIO

147 03A.21536/2010 LEONARDO DE ASSIS MARQUES 23 19 PARQUE XANGRI-LÁ

148 02506/2012-03A LORENA ANDRADE ARAUJO 06 021 SAO JOAQUIM

149 03A.06995/2011 LORIS FERRERO 41 04 CANDIDA FEREIRA

150 03A.19766/2012 LUCIANA RAMOS DE BRITO SILVA 20 12 EUROPA 

151 03A.23646/2011 MADEREIRA TIMBORANA LTDA 3 1 CANADA

152 03A.18064/2011 MAPRI CONSTRUTORA LTDA 16 13 CIDADE JARDIM ELDORADO

153 03A.05548/2010 MARCIA CARVALHO RESENDE 1 AO 24 8 VILA PARIS

154 03A.15447/2011 MARCO AURELIO DE CARVALHO 10 11 147 RIACHO DA PEDRA

155 03A.09326/2010 MARCO DOS SANTOS RIBEIRO 27 14 ARVOREDO 2ª SEÇÃO

156 03A.14527/2012 MARCOS DA SILVA CAMPOS 20 08 OLINDA

157 03A.22343/2010 MARCOS RONALDO SILVA 05 A 09 3 CHÁCARAS BOA VISTA

158 03A.19959/2010 MARIA ANGELA VASCONCELOS 10 B-25 CID. JARDIM ELDORADO

159 16633/2013-03A MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES 22 16 NOVO ELDORADO

160 03A.19041/2011 MARIA RITA FERREIRA FONSECA 21 E 22 13 DO CABRAL

161 03A.15804/2011 MARILENA MARTINS FADEL CARVALHO 20 10 EUROPA

162 03A.13473/2010 MARÍLIA EDNA DE CAMPOS 21 C50 CIADADE JARDIM ELDO-
RADO

163 03A.12519/2010 MARIO ANTÔNIO ALVARENGA 5 8 LUCIO DE ABREU

164 03A.05687/2010 MARIS PEREIRA DE AVELAR 36 228 JARDIM RIACHO DAS 
PEDRAS

165 03A.06183/2011 MARLENE DE MORAES 9 49B RIACHO DA PEDRA

166 03A.18071/2012 MAURICIO JOSE GOMES 37 152 INDUSTRIAL 3° SEÇÃO

167 03A.24247/2011 MAURICIO MARTINS E OUTROS 10 D34 CIDADE JARDIM ELDORADO

168 03A.05903/2011 MAUTIL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 9 34 DAS SAPUCAIAS II

169 03A.09049/2010 MENECIUS AUGUSTO NOCE 12 15 EUROPA

170 03A.10473/2010 MITRA ARQUITET 1 27 INDUSTRIAL 2° SEÇÃO

171 03A.14744/2010 MORADIA EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA 20 6 SAPUCAIS II

172 03A.03016/2011 MORADIA EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA 13 12 SAPUCAIS II

173 03A.01025/2012 NATALIA CERUTTI SANTOS 59 24 OITIS

174 03A.05281/2010 NAYRTE TEIXEIRA DE ANDRADE 2 12 PARQUE RECREIO

175 03A.12655/2010 NELY LEÃO SILVA E OUTRA 22 26 DO CABRAL

176 03A..02339/2011 NETTO COM CONSTRUÇÕES LTDA 13 10 PARQUE RIACHO DA PEDRA

177 03A.14939/2012 NICOLAU AVELINO DA CRUZ 38 101 RIACHO DAS PEDRAS

178 03A.19151/2011 NILTON ALVES DA SILVA 19 20 02 COLORADO

179 17163/2013-03A ORLANDO XAVIER SOUTO 21 E 22 74 PARQUE XANGRI-LÁ

180 03A.19957/2011 PAULO CEZAR TOMAZ SALLES 05 02 GLÓRIA

181 03A.01215/2012 PEDRO ANTONIO DA SILVA 11B 48 PARQUE NOVO PROGRESSO

182 08241/2013-03A PEDRO GERALDO DO SERRO 57 02 DAS SAPUCAIAS III

183 04396/2013-03A PERFINAÇO INDUSTRIA E COMERCIO 03 03 CINCO

184 03A.11431/2010 PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A 6A 15 CINCO

185 03A.20885/2011 POSTO CRUZEIRO DO SUL LTDA 01 86 INCONFIDENTES

186 03A.21625/2011 POSTO PRAIA LTDA (GLAURA DE SOUZA CRUZ NUNES 04A 04 COLONIAL

187 03A.13611/2011 POSTO SUPREMO LTDA 01 A 07 E 38 E 39 12 ARVOREDO 2°SEÇÃO

188 03A.04903/2010 PRAVIC INDUSTRIA COM. LTDA 2 1 DISTRITO INDUSTRIAL 
DR.HELIO PENTAGNA GUI-
MARAES

189 07233/2013-03A PREVENIR MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO 24 21 INDUSTRIAL 2° SEÇÃO

190 24476/2013-03A PRIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 0,02,11,12,12 E14 31 VERA CRUZ
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191 PROCESSO PROPRIETÁRIO LOTE QUADRA BAIRRO

192 03A.11677/2010 PROPTER BENS PRÓPRIOS 31 9 SÃO SEBASTIÃO

193 03A.00674/2010 PROPTER BENS PRÓPRIOS 19 20 9 SÃO SEBASTIÃO

194 03A.00673/2010 PROPTER BENS PRÓPRIOS 26 27 9 SÃO SEBASTIÃO

195 03A.00672/2010 PROPTER BENS PRÓPRIOS 21 9 SÃO SEBASTIÃO

196 03A.11024/2010 PROPTER BENS PRÓPRIOS 14 15 9 SÃO SEBASTIÃO

197 03A.11198/2010 PROPTER BENS PRÓPRIOS LTDA 28 9 SÃO SEBASTIÃO

198 03A.04171/2011 PROTERMQ DO BRASIL LTDA 01,02,03,12,13,14 3 SAO BERNARDO

199 03A.20676/2010 QUINTÃO IMÓVEIS LTDA 6 12 LÚCIO DE ABREU

200 14491/2013-03A R2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 06 01 SAPUCAIAS II

201 03A.05103/2011 RAFAEL DE LOURENÇO VIEIRA EMPREENDIMENTOS 12 12 PARQUE DOS TURISTAS

202 03A.14266/2012 RDA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 16 E 17 21 ARVOREDO 2°SEÇÃO

203 03A.17456/2012 REALIZA INCORPORAÇÕES LTDA 04 27 PEDRA AZUL

204 03A.11080/2010 REGINA CELIA BARBOSA E OUTROS 5 16 PARQUE XANGRI-LÁ

205 03A.04049/2010 REINALDO CESÁRIO DE OLIVEIRA 13 14 206 JARDIM RIACHO DAS 
PEDRAS

206 03A.03088/2011 RENATO RAMALHO ROCHA 21 9 DO CABRAL

207 03A.15566/2011 RENI SILVA 10 40 PARQUE XANGRI-LÁ

208 03A.00770/2010 RIACHO DAS PEDRAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
E OUTRO

20 19 SANTA CRUZ INDUSTRIAL

209 03A.04178/2011 RICARDO AMARAL VILELA 15 7 CANDIDA FERREIRA

210 03A.23225/2011 RICARDO MARTINS GONÇALVES 6 B27 CIDADE JARDIM ELDORADO

211 03A.12336/2011 RIVER JUNIO BESSA SOARES 18 04 ESTANCIA SILVEIRA

212 03A.01401/2010 RJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 18 C13 CIDADE JARDIM ELDORADO

213 03A.09558/2011 ROBERTA R SANTOS 03 D28 CIDADE JARDIM ELDORADO

214 03A.09541/2010 ROBERTO CASSIMIRO REIS 7 C ARVOREDO

215 03A.07356/2011 ROBERTO MÁRCIO DIAS LEITE 04 108 PARQUE RIACHO DA PEDRA

216 03A.02654/2010 ROBSON CAMARGOS 23 18 JARDIM RIACHO DAS 
PEDRAS

217 02805/2012-03A ROGERIO LANA DOLABELA 01 50 NACIONAL

218 03A.13025/2011 RONAN GOMES DE OLIVEIRA 38 12 RIACHO DA PEDRA

219 03A.22015/2010 RONEIMAR ANTONIO DE CARVALHO 22 13 DO CABRAL

220 03A.09208/2010 ROSANGELA MARIA TORRE SILVA E OUTRO 16 27 AMAZONAS 

221 03A.15155/2010 ROSELI CAVALCANTE MACEDO 6 19 PARQUE MARACANÂ

222 03A.20585/2011 SALVIO DE ASSIS ZEFERINO 04 B09 CIDADE JARDIM ELDORADO

223 03A.03153/2012 SANDRO SANTOS CARVALHO LAGE 30 10 SÃO SEBASTIÃO

224 03A.20077/2011 SAULO CESAS CAUS 4 44 PARQUE RIACHO PEDRAS

225 03A.20137/2011 SEBASTIAO HORACIO PRUDENCIO 12 21 PARQUE XANGRI-LÁ

226 13579/2013-03A SHEYLA REGINA PASSOS SOLLA 12 E13 10 RESIDENCIAL VALE DAS 
ORQUIDEAS

227 03A.10897/2012 SILVIO DE CARVALHO DA CRUZ 34 52 ALVORADA

228 03A.05615/2012 SORAIA MARIA DE PAULA 16 03 AMAZONAS 

229 13796/2013-03A TECAENGE ENGENHARIA EIRELI 53 18 DO CABRAL

230 03A.04003/2010 TEREZINHA DONIZETE BATISTA FARIA 21 9 VALE DAS AMENDOEIRAS

231 18449/2013-03A THIAGO LUCIANO FAUSTINO 08 01 CHÁCARAS CONTAGEM

232 03A.11676/2010 ULISSES ALVES BATISTA 2 A-32 CIDADE JARDIM ELDORADO

233 03A.09269/2012 VALCLÉCIO SALES RESENDE E OUTRO 39 E 40 19 DO CABRAL

234 03A.18932/2010 VALDIR MAGALHÃES CAMPOS 19 D22 CIDADE JARDIM ELDORADO

235 03A.21665/2011 VALERIA DO CARMO SILVA SOUZA 18 11 DO CABRAL

236 03A.10498/2010 VICENTE DE FÁTIMA NORONHA 43 4 ARVOREDO

237 03A.06165/2012 VICENTINA MARIA CAMPOS 14 15 05 SENHORA DA CONCEIÇÃO

238 03A.16489/2011 WALDEMAR JOSÉ ARAÚJO 05 A19 CIDADE JARDIM ELDORADO

239 03A.18354/2011 WALTER LÚCIO DE MORAES E OUTROS 15 E 17 69 INCONFIDENTES

240 03A.11344/2011 WANTUIR LELES FIGUEIREDO 6 3 SAO GONÇALO
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241 14929/2013-03A WESLEY SILVA LOPES 16 33A EUROPA

242 03A.17833/2010 WILMA DINIZ E SOUZA 32 27 EUROPA

243 03A.12634/2010 WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 24 25 DO CABRAL

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Extrato da Portaria nº 032, 30 de março de 2015, da Corregedoria da Guarda Municipal
Substituição de Comissão Discplinar
Processado: P.H de D. M., matrícula 44.663-7, Guarda Municipal
Comissão Processante: Presidente: Patrícia Pereira Diniz
  Membros:  Ricardo Bispo dos Santos
                 Leandro Vitor Rodrigues Mendes
Secretaria Municipal de Defesa Social, Contagem, aos 30 de março de 2015.

Secretaria Municipal 
de Educação

PORTARIA Nº 009 de 25 de março de 2015
Nos termos do artigo 10 da Lei 4.203 de 18 de dezembro de 2008, da Resolução CMEC nº 016 de 16 novembro de 2010 e considerando o Parecer CMEC nº 002/2015  
de 25/03/2015 fica RENOVADO pelo prazo de 05 (cinco) anos a Autorização do Funcionamento da Educação Infantil no  COLÉGIO BATISTA REMANESCENTES, situado à 
Rua Pirapanema, 315 - Bairro Icaivera, no município de Contagem. 
Contagem, 30 de Março de 2015 
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação 

PORTARIA Nº 010 de 25 de março de 2015
Nos termos do artigo 10 da Lei 4.203 de 18 de dezembro de 2008, da Resolução CMEC nº 016 de 16 novembro de 2010 e considerando o Parecer CMEC nº 003/2015  
de 25/03/2015 fica AUTORIZADO MUDANÇA DE DENOMINAÇAO do  COLÉGIO BATISTA REMANESCENTES, situado à Rua Pirapanema, 315 - Bairro Icaivera, no município 
de Contagem. 
Contagem, 30 de Março de 2015 
José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretário Municipal de Educação 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PORTARIA SAREC Nº 03, de 30 de Março de 2015.
Dispõe sobre a aplicação da alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos" – ITBI alterada pela Lei 
Complementar nº 189/2014. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DA RECEITA, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO as alterações de alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos" – ITBI alterada 
pela Lei Complementar nº 189, de 30 de dezembro de 2014; e
CONSIDERANDO o parecer LTJC.012015 emitido pela Procuradoria da Fazenda Municipal;
R E S O L V E:
Art. 1º- A alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso "Inter Vivos" – ITBI, prevista no artigo 71 da Lei 
n. 1.611/1983 – Código Tributário do Município de Contagem, com redação dada pela Lei Complementar n. 189, de 30 de dezembro de 2014 deverá ser aplicada às 
Declarações de Transmissão de imóveis protocolizadas a partir de 30/03/2015.
Art. 2º- Os processos protocolizados na Receita Municipal até 29/03/2015 deverão ter o valor do imposto calculado pela alíquota vigente à data do protocolo.
Art. 3º- Os processos que tiveram o imposto calculado na forma do artigo anterior, serão passíveis de revalidação ou revisão pela alíquota vigente à data do proto-
colo.
Art. 4º- Para os processos abertos por credenciados nos quais a documentação não tenha sido protocolizada até 29/03/2015 deverão ter o valor do imposto calcu-
lado na data prevista no artigo 1º.  
Art. 5º- Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação
Contagem, 30 de Março de 2015.
CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE RECEITA
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2014

INGRESSOS DISPENDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual

Receita Orçamentária (I) 1.338.321.355,44 Despesa Orçamentária (VII) 1.335.179.706,49

Ordinária 900.329.180,79 Ordinária 463.750.059,54

Vinculada 414.593.898,33 Vinculada 770.584.283,83

Previdência Social 131.469.248,58 Previdência Social 100.845.363,12

Transferências obrigatórias de outro ente Transferências obrigatórias de outro ente 

Convênios Convênios

(-) Deduções da Receita Orçamentária -108.070.972,26

Transferências Financeiras Recebidas (II) 340.279.893,73 Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 340.279.893,73

Recebimentos Extraorçamentários (III) 3.368.120.554,41 Pagamentos Extraorçamentários (IX) 3.378.982.791,47

Inscrição de Restos a Pagar não Processados (IV) 48.080.212,02 Pagamentos de Restos a pagar processados (X) 36.506.435,90

Inscrição de Restos a Pagar Processado (V) 42.099.444,92 Pagamentos de Restos a pagar não processados (XI) 27.834.189,22

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (VI) 229.097.896,83 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XII) 247.216.340,54

TOTAL (V) = (I+II+III+IV+V+VI) 5.365.999.357,35 TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII) 5.365.999.357,35

Carlos Magno de Moura Soares                                                                     Luci Meireles da Silva                                                          Vanderlei Daniel da Silva
     Prefeito Municipal                                                                                                    Contadora                                                             Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Primeiro Termo de Aditivo de Prazo ao Convênio Nº0002/2015-GF-SEMAS que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente a entidade PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNSC.
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº 200, Bairro Camilo Alves - Contagem/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.508/0001 - 
31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, e seu Secretário Ivayr Nunes Soalheiro, 
brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado em Contagem/MG, Rua Dr. Mariano de Oliviera, nº1176, Bairro Novo Progresso – CEP 32.115-190, inscrito 
no CPF 709.662.906-82, portador da CI nº MG – 3.969.544 SSP/MG e do outro lado a PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PNSC, entidade civil, sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 17.272.998/0001 - 86, com sede na Rua Além Paraíba 208, Bairro Centro, em Belo Horizonte/MG, CEP: 31.210-120, doravante 
denominada ENTIDADE, neste ato representado por seu Presidente PE. Francisco Esteves Pimenta, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na 
Rua Júlio Carvalho, nº 40, CS, Bairro Braúnas, CEP 31.370-456, inscrito no CPF: 219.853.086-49 – 87, portador da CI nº M-706.082, expedida pela SSP/MG. Celebram o 
presente Convênio, regido pelas disposições contidas, no que couber na Lei nº: 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, na Instrução Normativa nº 01, de 15 
de Janeiro de 1997, de Secretaria de Tesouro Nacional - STN/MF, suas alterações, Decreto Municipal 788, de 09 de Outubro de 2007, LEI nº 4.506, de 29 de Dezembro 
de 2011 mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 01 (hum) mês, a contar de 01 de abril de 2015, do contrato original celebrado entre as partes em 27 de março 
de 2014. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 27 de março de 2014, não modificadas por este instrumento, declarando-se 
nesta oportunidade a ratificação das mesmas. 
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
Contagem, 25 de março de 2015
_________________________________
Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
_________________________________
Francisco Esteves Pimenta
Providência Nossa Senhora da Conceição

TESTEMUNHAS:
1) _______________________                    2) _______________________
Nome:                                                           Nome:
CPF:                                                             CPF:
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DITEC/SEMAS/Nº.121/2015                                                       Contagem,24 de Março  de 2014.
A Secretaria Municipal de Meio ambiente e Sustentabilidade, com base nas suas atribuições e em função do atraso ocorrido na apresentação e saneamento das presta-
ções de contas das parcelas iniciais, conforme Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 788/2007 e IN 01/97.
RESOLVE:
 Prorrogar de ofício o prazo de vencimento do convênio nº. 0002/2014  celebrado com a entidade PROVIDÊNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PNS, pas-
sando o seu vencimento para 30 de abril de 2015.
IVAYR NUNES SOALHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Secretaria Municipal 
de Saúde

GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CONTAGEM
CADASTRO Nº 001/2015
Cadastro de estabelecimento farmacêuticos para comercialização/dispensação de medicamentos a base de substâncias retinoides de uso sistêmico (lista c2) em cum-
primento as Portarias SVS/MS nº 344 de 12/05/1998 3 nº 06 de 01/02/1999
EMPRESA: Drogaria Araújo S/A - Filial Contagem
CNPJ: 17.256.512/0117-46
ENDEREÇO:  Praça Farmacêutico João Rocha da Cunha, 39 - Bairro Centro - Contagem / MG
Contagem, 30 de março de 2015
ADONIAS DE PAULA RODRIGUES
DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 043/2015 - PAC Nº. 073/2015
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Aplicação e fornecimento do Medicamento Ranibizumabe em atendimento a ordem Judicial de nº 0079.15.007.374-
4 em prol do usuário Joaquim Severiano de Sena. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1  10.302.0019.2258  339039  36 – CR 1092   FONTE  214901
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 86.991.429/0001-03, no valor total de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 86.991.429/0001-03, no valor total de R$ R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais). Publique-se.
Contagem, 30 de Março 2015.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 037/2015 - PAC Nº. 078/2015
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Para Realização do exame OCT – Tomografia de Coerência Ótica em atendimento a ordem Judicial de nº 
0079.15.007.397-5 em prol do usuario Jason Alves Gomes, nos termos da solicitação da Superintendência de Regulação. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade:  1113.1  10.302.0019.2258  339039  36 – CR 1092   FONTE  214901
DESPACHO:
Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a. empresa OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 86.991.429/0001-03, no valor total de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).
André Eustáquio Fernandes
Gerência de Compras
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e autorizo a despesa com a. empresa OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 86.991.429/0001-03, no valor total de R$ R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Publique-se.
Contagem, 30 de Março 2015.
Evandro José da Silva
Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA Nº. 003, de 30 de março de 2015.
Designa o servidor Mário Sérgio Corrêa Dias para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em substituição ao Secretário Munici-
pal de Obras e Serviços Urbanos durante o período que menciona.
O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de Contagem, no uso de suas atribuições, seu poder hierárquico e visando o bom andamento das 
atividades desta Secretaria;
RESOLVE:
Designar o servidor Mário Sérgio Corrêa Dias, Secretário Municipal Adjunto de Obras e Serviços Urbanos e Manutenção Viária, Matrícula 145952-6, lotada nesta 
Secretaria Municipal de Obras, para responder interinamente pelas suas atribuições de Secretário Municipal no período de 31 de março de 2015 a 15 de abril de 2015, 
podendo assinar documentos e deliberar sobre todas as questões atinentes a esta Secretária, respeitadas as competências que lhe são atribuídas por lei.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
Contagem 30 de março de 2015.
LUÍS EUSTÁQUIO TEIXEIRA DE MAGALHÃES
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Famuc

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FAMUC EDITAL N° 01/2015
O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem - FAMUC, Evandro José da Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legis-
lação em vigor, divulga e estabelece normas específicas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS, visando à composição de 
quadro para contratações temporárias, para cobertura de licença sem vencimentos, cessão para outros órgãos, licença maternidade e afastamento médico prolongado, 
referente aos cargos públicos de nível fundamental, médio, médio técnico e superior do quadro de pessoal da FAMUC, dentro do prazo de validade desse PSS, nos 
termos da Legislação Municipal vigente e das normas estabelecidas neste Edital.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais dos níveis fundamental, médio, médio técnico e superior, visando à composição de quadro 
para contratações temporárias, até a realização de Concurso Público e para cobertura de licença sem vencimentos, cessão para outros órgãos, licença maternidade e 
afastamento médico prolongado, observado o quadro estabelecido no ANEXO I.
1.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em sua totalidade pela Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
1.3. Os cargos, objeto do Processo Seletivo Simplificado, têm suas descrições objetivas, constando os valores dos respectivos vencimentos, a jornada de trabalho e grau 
de escolaridade constantes no ANEXO I.
1.4. As atribuições dos cargos constam no ANEXO II.
1.5. A definição de conteúdos programáticos e sugestões bibliográficas estão expressas no ANEXO III do presente Edital.
1.6. O exercício das atividades de que trata este Processo Seletivo Simplificado dar-se-á na FAMUC.
1.7. A opção do candidato em concorrer a um cargo é ato de vontade própria expressa quando da inscrição. Em nenhuma hipótese, será efetuada a convocação de 
candidato em cargo diferente daquele pelo qual tenha optado no ato da inscrição.
1.8. O presente Edital possui os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Dos códigos de inscrição/ Da denominação dos cargos / Das vagas / Da Escolaridade exigida / Carga horária semanal / do Vencimento mensal e Taxa de 
Inscrição.
b) ANEXO II – Das especificações dos cargos e sua descrição sumária.
c) ANEXO III – Dos conteúdos programáticos e sugestões bibliográficas.
d) ANEXO IV – Do Cronograma básico. 
e) ANEXO V – Formulário de requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
f) ANEXO VI – Formulário de Requerimento de prova especial ou de condições especiais.
DO NÚMERO DE VAGAS E DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONVOCAÇÃO
2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado é o estabelecido no ANEXO I deste Edital, e no QUADRO I abaixo:
QUADRO I

Código
de
Inscrição

Denominação
do
cargo

Vagas

Escolaridade
e
Requisitos Vencimento

Carga Horária 
Semanal

Valor da Taxa 
de Inscrição

Ampla con-
corrência

Pessoa com 
Deficiência 
(5%) Total

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO FUNDAMENTAL

101
Auxiliar de Saúde Bucal
30h 01 - 01

Ensino fundamental e registro 
no Conselho. R$ 933,80 30h R$30,00

102
Auxiliar de Saúde Bucal
40h 01 - 01

Ensino fundamental e registro 
no Conselho. R$ 1.179,62 40h R$30,00

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO MÉDIO
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201
Assistente Adminis-
trativo 10 01 11 Ensino médio. R$ 1.084,59 40h R$ 30,00

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO MÉDIO TECNICO

202

Técnico em Enferma-
gem
30h 10 01 11

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho. R$ 1.084,59 30h R$ 30,00

203

Técnico em Enferma-
gem
40h 05 - 05

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho. R$ 1.428,31 40h R$30,00

204 Técnico em Raio-X 03 - 03

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho. R$ 1.084,59 24h R$ 30,00

205 Técnico em Saúde Bucal 01 - 01

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho. R$ 1.084,59 30h R$ 30,00

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR

301 Assistente Social 01 - 01 Ensino superior. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

302
Cirurgião
Dentista 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

303
Cirurgião Dentista da 
Família 01 - 01

Curso superior na área de 
atuação, acrescido registro no 
Conselho. R$ 4.678,32 40h R$ 50,00

304
Enfermeiro
20h 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

305
Enfermeiro
24h 05 - 05

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.650,21 24h R$ 50,00

306
Enfermeiro da Família
40h 04 - 04

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 5.594,52 40h R$ 60,00

307 Epidemiologista 01 - 01

Curso superior e especialização 
na área de atuação, acrescido 
registro no Conselho. R$ 2.797,26 20h R$ 50,00

308
Farmacêutico Bioquí-
mico 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

309 Fisioterapeuta 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

310 Fonoaudiólogo 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

311 Nutricionista 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

312 Psicólogo 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

313 Terapeuta Ocupacional 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

314 Veterinário 01 - 01

Ensino superior na área de atu-
ação, acrescido de registro no 
Conselho. R$ 2.339,16 20h R$ 50,00

2.1.1. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições a serem exercidas e a capaci-
dade do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.160/90.
2.1.2. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo 
resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
2.2. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiências, essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita 
observância da ordem de classificação.
2.3. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento das vagas constantes no ANEXO I.
2.4. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será convocado de acordo com a necessidade da FAMUC, durante a vigência do 
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Processo Seletivo Simplificado para o cargo pelo qual optou por concorrer, desde que atendidas às seguintes exigências:
a) ser aprovado no Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste Edital;
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º, art. 12, da Constituição da República Federativa do Brasil;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) comprovar habilitação profissional, para os cargos que o exigem;
f) comprovar conclusão do ensino fundamental para os cargos que o exigem;
g) comprovar conclusão do ensino técnico em nível médio na área de atuação, para os cargos que o exigem, acrescido de registro no conselho de classe, para profissões 
regulamentadas;
h) comprovar conclusão de curso superior, em nível de graduação, para os cargos que o exigem, acrescido de registro no conselho de classe, para profissões regulamen-
tadas;
i) comprovar conclusão de especialização na área de atuação, para os cargos que o exigem, acrescido de registro no conselho de classe, para profissões regulamenta-
das;
j) comprovar conclusão de residência médica na área de atuação, para os cargos que o exigem;
k) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de contratação;
l) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica, realizada por unidade pericial competente do Município de 
Contagem, nos termos da legislação vigente;
m) apresentar a documentação completa prevista pela FAMUC para admissão;
n) não poderão ser contratados os candidatos aprovados que percebam simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 42 e art. 142 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, 
desde que haja compatibilidade de horários;
o) não poderá ser contratado o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado que tenha 70 (setenta) anos de idade, nos termos do art. 40, § 1º, II da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil;
p) não poderá ser contratado o candidato demitido por processo administrativo disciplinar conforme art. 132 da Lei Municipal nº 2.160/90.
 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
3.1. Disposições gerais sobre as inscrições.
3.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 
3.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e certifi-
cando-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
3.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
3.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
3.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 
3.1.6. A Ficha de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 
3.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se ao Processo Seletivo Simplificado.
3.1.8. O candidato poderá concorrer somente para um único cargo, conforme discriminado no ANEXO I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição ou na Ficha de Isenção. 
3.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição e/ou na Ficha de Isenção, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração 
referentes aos cargos bem como, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas, alteração de locais de prova e alteração da inscrição do 
concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a condição de pessoas com deficiência.
3.1.10. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição. 
3.1.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
e a FAMUC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente ao cargo pretendido, 
fornecidas pelo candidato. 
3.1.12. A FUNEC e a FAMUC não se responsabilizará, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comu-
nicação, 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.
3.1.13. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário, ou imprimir o comprovante Definitivo de 
Inscrição - CDI, deverá entrar em contato com a Fundação de Ensino de Contagem, através dos telefones: (31) 3356-6371 ou 3391-4578, pessoalmente ou por terceiro, 
munido de procuração com poderes específicos, no endereço situado à Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 
17h horas, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), conforme datas ou períodos constantes no edital.
3.1.14. Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
3.1.15. É de exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados na Ficha de Isenção.
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Disposições gerais sobre as inscrições para pessoas com deficiência.
4.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º, da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo deste Processo Seleti-
vo Simplificado para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato. 
4.1.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo 
resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
4.1.1.2. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com 
estrita observância da ordem de classificação. 
4.1.2. 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 nesse Processo Seletivo Simplificado, será observado a ordem de classificação para a convocação de novos candidatos. 
4.1.3. Os candidatos com deficiência, 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 aos critérios de aprovação.
4.1.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado deverá observar a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para 
o qual pretenda concorrer.
4.1.5. 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 
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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 60 o; 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.”
4.1.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato portador de visão monocular, conforme recomendação Nº 009/2012, de 27/11/2012, expedida pelo 
Ministério Público de Minas Gerais, por meio da promotoria de justiça de defesa das pessoas com deficiência de Contagem.
4.1.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha de Isenção, além de observar os procedimentos 
descritos no item 03 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: 
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 
b) selecionar o tipo de deficiência;
4.1.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha de Isenção e não cumprir o de-
terminado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a 
prerrogativa legal. 
4.1.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por livre escolha e responsabilidade pessoal, 
assinalando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição e na Ficha de Isenção (caso tenha requerido a isenção), não podendo, a partir de então, concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme disposição legal. 
4.1.9. O candidato com deficiência, classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando da nomeação, será submetido a exame médico pré-admis-
sional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade da 
sua deficiência com as atribuições do cargo para o qual prestou o Processo Seletivo Simplificado.
4.1.9.1. Nos termos do subitem 4.1.9, o classificado deverá apresentar o laudo médico original, acompanhado de cópia simples, expedido no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado, preferencialmente, por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código (o correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID), contendo a provável causa da deficiência. 
4.1.9.2. O candidato aprovado deverá apresentar ainda um atestado de saúde ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra 
como deficiente, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 4.1.5 deste Edital. 
4.1.9.3. O Laudo Médico citado no subitem 4.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 5.1.5 deste Edital.
4.1.9.4. O Laudo Médico mencionado nos subitens 4.1.9.1 e 4.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, a sua guarda 
ficará sob a responsabilidade da FAMUC, que o guardará pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.
4.1.9.5. Na falta do laudo médico mencionado nos subitens 4.1.9.1 e 4.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 04 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de classificados como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
4.1.9.6. Os candidatos considerados como pessoa com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em 
separado. 
4.1.9.7. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de 
classificação. 
4.1.9.8. A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao 
cargo de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim sucessiva-
mente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, obedecido o disposto nos itens 4.1.1 e 4.1.2.
4.2. Procedimentos para solicitação de condições especiais para realização de provas.
4.2.1. 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, combinado com a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ (visão monocular). O período de solicitação de condições especiais 
para realização de provas é de 23 de abril a 15 de maio de 2015.
4.2.2. 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.
4.2.3. O candidato com deficiência deverá solicitar mediante o preenchimento, assinatura e entrega do requerimento de prova especial ou de condições especiais, dis-
ponível para a solicitação no período de 23 de abril a 15 de maio de 2015, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, e conforme modelo constante 
do ANEXO VI deste edital, em que conterá a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
4.2.4. O requerimento citado no subitem 4.2.3 deverá ser entregue dentro do período das inscrições, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldo-
rado – Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 4.2.3 deste Edital;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da pos-
tagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 4.2.3, deste Edital.
4.2.4.1. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:
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Processo Seletivo Simplificado - EDITAL N° 01/2015 - FAMUC;
Referência: REQUERIMENTO;
Nome completo e número de identidade do candidato;
Cargo que o candidato concorrerá.

4.2.5. 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.
4.2.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
4.2.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
4.2.8. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência e que por alguma razão necessitar de atendimento especial para a reali-
zação das provas deverá apresentar à FUNEC, no período de 23 de abril a 22 de maio de 2015, requerimento por escrito (ANEXO VI), datado e assinado, indicando as 
condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação.
4.2.9. Os requerimentos citados no item 4.2 e seus subitens deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 4.2.3. e 4.2.4, deste Edital.
4.2.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.2.11. A relação de candidatos que tiverem as condições especiais deferidas/indeferidas será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 27/05/2015.
5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
5.1. Os valores das taxas de inscrição são os constantes no ANEXO I deste edital:
5.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via Internet - das 09 (nove) horas do dia 23/04/2015 (quinta-feira) às 19 (dezenove) horas do dia 15/05/2015 (Sexta-feira).
5.2.1. O Município de Contagem disponibilizará, para as pessoas que não têm acesso à Internet, computadores para que as mesmas possam realizar suas inscrições, no 
endereço a seguir:

Local Endereço Funcionamento

FUNEC
Administração

Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, 
Bairro Eldorado, Contagem/MG

De segunda a sexta-feira
Das 8 às 12h e 13 às 16 h.
(Exceto feriado e recesso)

5.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos das 09 (nove) horas do dia 23/04/2015 (quinta-feira) às 
19 (dezenove) horas do dia 15/05/2015 (sexta-feira), por meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplificado da FAMUC – Edital Nº. 01/2015, 
efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente este Edital;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código do cargo para o 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 da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.1, de acordo com o cargo para o qual irá concorrer, até o dia 18/05/2015.
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2., 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 18/05/2015.
5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em dinheiro, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancá-
rio, na rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária, até o dia, até o dia 18/05/2015.
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 somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, até o 
último dia de pagamento – 18 de maio de 2015, ficando indisponível a partir 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. 
5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação, pela instituição bancária, à FUNEC, do pagamento no 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 5.2.2 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, depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de pagamen-
to 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 18/05/2015.
5.2.12. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da vaga escolhida, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recen-
tes, sendo que as demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam para cargos diferentes.
5.2.13.  O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado, devendo o mesmo estar 
autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento (18/05/2015), não sendo considerado para tal o 
simples agendamento de pagamento.
5.2.14. 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 12.1, alínea “b”.
5.2.15. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, até o dia 29/05/2015.
6. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1. O valor da taxa de inscrição somente será devolvido aos candidatos nos seguintes casos:
Cancelamento do Processo Seletivo Simplificado;
Suspensão do Processo Seletivo Simplificado;
Alteração da data do Processo Seletivo Simplificado;
Pagamento em duplicidade da taxa de inscrição.
6.2. Para as hipóteses citadas no item anterior, 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/concursos.
6.3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível nos locais indicados no subitem 6.2, 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 6.5. ou após o pagamento em duplicidade da taxa de 
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inscrição.
6.4. 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) cargo para o qual 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.

6.5. O formulário de restituição deverá ser entregue ou enviado diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo candidato e 
acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, em envelope fechado, tamanho ofício, em até 60 (sessenta) dias após o ato que ensejou o cancela-
mento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldo-
rado – Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto neste item ou;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao 
prazo estabelecido nesse item.
6.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado FAMUC - Edital nº. 01/2015, nome completo, 
número da inscrição e número do documento de identidade.
6.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 6.5 por meio de depósito bancário na 
conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
6.8. 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.
7. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
7.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
7.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, não possam pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua família, sendo comprovada 
essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou;
7.1.2. Tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, ou 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;
7.1.3. 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 Presta-
ção Continuada.
7.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/
concuros para a solicitação nos dias 22, 23 e 24/04/2015, e que conterá:
7.2.1. Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
7.2.2. Declaração de que atende a condição estabelecida no item 7.2.3 deste Edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela FUNEC.
7.2.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples, das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 
que contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho com a data de saída, e da primeira página subsequente, de todos os membros da 
família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) referente ao último mês, para comprovar o mesmo domicílio.
7.2.3.1. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou uma declaração de próprio punho que é isento), comprovante do número de dependen-
tes, comprovante de renda familiar, etc.
7.2.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por instrumento de procuração simples.
7.2.5. A Ficha de Isenção indicada no item 7.2.2, bem como os documentos discriminados nos subitens 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4 deverão ser entregues por uma das seguin-
tes formas:
7.2.5.1. Diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro 
Eldorado – Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 7.2 deste Edital, sendo que as foto-
cópias dos documentos poderão ser simples ou;
7.2.5.2. Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Proces-
sos Seletivos, endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000.
7.2.5.2.1. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 7.2 deste Edital.
7.2.6. A Fundação de Ensino de Contagem consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
7.2.7. As informações prestadas na Ficha 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 Simplificado, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único, do artigo 10, do Decreto Federal nº. 
83.936, de 06 de setembro de 1979.
7.2.8. 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, os prazos e os horários estabelecidos nos itens 7.2 e 7.2.5 deste Edital.
7.2.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
7.2.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 04 de maio de 2015, em ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas 
o deferimento ou indeferimento, nas seguintes formas:
a) no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos;
b) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG.
7.2.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido TERÁ QUE efetuar sua inscrição durante o Período do dia 23/04/2015 ao dia 15/05/2015, e 
NÃO efetuar o pagamento do boleto bancário.
7.2.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, imprimindo o Boleto e efetuando o pagamento confor-
me disposto no item 5.2.2 deste edital.
7.2.13. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 7.2.10 deste 
Edital, na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário das 8h 
às 17 horas, até a data limite de encerramento das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz, munido de procuração com poderes 
específicos.
7.2.14. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
7.2.14.1. 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, ou seja, no período de 05 a 06 de maio de 2015 em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldo-
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rado – Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos) ou,
b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000, devendo obedecer aos prazos estabelecidos neste item 
para postagem do recurso.
7.2.14.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, encaminhados à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – Processo Seletivo 
Simplificado – Edital nº. 01/2015, em duas vias (original e cópia), em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes 
dados: 

a) Processo Seletivo Simplificado FAMUC – Edital nº. 01/2015;
b) referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO; 
c) nome completo e número de identidade do candidato; 
d) cargo/função para o qual o candidato está concorrendo. 

7.2.14.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos; e no Diário Oficial 
de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgada na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldora-
do, Contagem/MG, no dia 12/05/2015.
8.  DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO - CDI
8.1. A FUNEC divulgará no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos para consulta e impressão, pelo próprio candidato, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data de realização da prova, a data, o horário e local de realização das provas. 
8.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: 3356-6371/ 33914578 ou,
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/
MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos).
8.3. 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.
8.4. No CDI estarão expressos nome completo do candidato, número do documento de identidade, o cargo, data de nascimento, a data, o horário, o local de realização 
das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.
8.5. É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão expedidor, o cargo pretendido e a data de 
nascimento.
8.6. 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 comunicados pelo candidato à FUNEC/Diretoria e Concursos e Processos Seletivos por meio do e-mail funec.
concurso@gmail.com ou ao aplicador de provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, apresentando a Carteira de Identidade, o que será anotado no 
Relatório de Ocorrências.
8.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou na “Ficha 
de Isenção” relativos ao cargo pretendido, nem quanto à condição em que concorre.
9. ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
9.1. A seleção dos candidatos será realizada em etapa única constituída de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.
10. DAS PROVAS
10.1. Da Realização das Provas objetivas
10.1.1. As Provas Objetivas serão aplicadas no dia 31/05/2015, domingo, às 9 horas, em local a ser informado no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI); 
10.1.2. As Provas Objetivas serão realizadas preferencialmente no Município de Contagem, conforme data estabelecida no subitem 10.1.1, ficando esta data subordina-
da à disponibilidade de locais adequados à realização das provas.
10.1.3. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 60 (sessenta) pontos.
10.1.4. O tempo de duração da prova será de no máximo 2:30 (duas horas e trinta minutos) e abrange a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para Folha de Respostas.
10.1.5. A Prova Objetiva será constituída de um total de 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Será atribuído o valor de 02 (dois) pontos para cada questão de 
acordo com o QUADRO Il, com 04 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta, totalizando 60 pontos, obedecendo as 
características da tabela abaixo:
QUADRO Il
CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS OBJETIVAS

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO FUNDAMENTAL

Cargos Provas Nº de questões Peso Total

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL-30h;
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL-40h

Língua Portuguesa 10 2 20

Raciocínio Lógico 5 2 10

Informática 5 2 10

Saúde Pública Coletiva 10 2 20

TOTAL GERAL 60

ESCOLARIDADE EXIGIDA: NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

Cargos Provas Nº de questões Peso Total

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;
TÉCNICO EM ENFERMAGEM-30h;
TÉCNICO EM ENFERMAGEM-40h;
TÉCNICO EM RAIO X;
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL.

Língua
Portuguesa 10 2 20

Raciocínio Lógico 5 2 10

Informática 5 2 10

Saúde Pública Coletiva 10 2 20

TOTAL GERAL 60
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ESCOLARIDADE EXIGIDA: NÍVEL SUPERIOR

Cargos Provas Nº de questões Peso Total

ASSISTENTE SOCIAL;
CIRURGIÃO DENTISTA;
CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMÍLIA;
ENFERMEIRO-20h;
ENFERMEIRO-24h;
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA-40H;
EPIDEMIOLOGISTA;
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO;
FISIOTERAPEUTA;
FONOAUDIÓLOGO;
NUTRICIONISTA;
PSICÓLOGO;
TERAPEUTA OCUPACIONAL;
VETERINÁRIO.

Língua
Portuguesa 10 2 20

Raciocínio Lógico 5 2
10

Saúde Pública
Coletiva 15 2 30

TOTAL GERAL 60
10.1.6. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que obtiver nota zero em qualquer uma das provas, e que não obtiver no mínimo 30% (trinta por 
cento) do total de pontos atribuídos à Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
10.1.7. Não haverá segunda chamada para as provas, devendo ser eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato ausente por qualquer motivo.
10.1.8. Não será permitido  ao candidato:
10.1.8.1. Prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço físico determinados pela FUNEC;
10.1.8.2. O ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao certame, em qualquer dos estabelecimentos onde se farão provas, durante a realização delas, salvo o 
previsto no subitem 10.1.37.6 e seguintes, deste Edital.
10.1.9. Os candidatos somente poderão deixar o local de realização das provas depois de decorrida 1h (uma hora) do início de sua aplicação, em virtude do período de 
sigilo.
10.1.10. O candidato deverá comparecer ao local determinado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para realização das provas, 
portando somente caneta esferográfica - tinta azul ou preta - lápis, borracha, documento legal de identificação que contenha, obrigatoriamente, fotografia, assinatura, 
filiação e data de nascimento, e, o seu Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI.
10.1.11. Toda a documentação prevista no item 10.1.13 deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitirem, com clareza, a identificação do candidato e do cargo 
para o qual irá concorrer.
10.1.12. Não haverá tolerância no horário estabelecido para inicio das provas.
10.1.13. Serão considerados Documentos de Identidade: Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bom-
beiros 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).
10.1.14. Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, podendo o candidato ser submeti-
do à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e a impressão digital em formulário próprio.
10.1.15. O candidato, no caso indicado no subitem 10.1.14, não poderá se ausentar do local determinado para a realização das provas até que seja feita sua identifica-
ção.
10.1.16. O candidato poderá ser submetido ao detector de metais durante a realização das provas e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por meio 
de assinatura e impressão digital coletada em formulário próprio.
10.1.17. Após ser identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização 
da equipe de aplicação de provas.
10.1.18. O candidato deverá assinar na lista de presença de acordo com aquela constante do seu documento de identidade.
10.1.19. Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
10.1.20. 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.
10.1.21. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito, e ainda, o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações.
10.1.22. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, 
calculadora, walkman, notebook,palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a orga-
nização deste Processo Seletivo Simplificado vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
10.1.23. Não será permitido, durante o período de realização das provas, o uso de óculos escuros, bonés, chapéus, pochetes, bolsas e similares pelo candidato.
10.1.24. O candidato deverá levar somente os objetos citados no subitem 10.1.10 deste Edital. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local 
indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUNEC nem a FAMUC por perdas, 
extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.
10.1.25. Os objetos, documentos ou equipamentos eletrônicos perdidos durante a realização das provas objetivas, que porventura venham a ser entregues na FUNEC, 
serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.
10.1.26. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no subitem 10.1.22 deste Edital, mesmo 
que desligado, poderá ser eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
10.1.27. Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.
10.1.28. As instruções constantes do Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Folha de Respostas da Prova Objetiva complementam este Edital e deverão ser rigoro-
samente observadas e seguidas pelo candidato.
10.1.29. Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente 
preenchida e assinada.
10.1.30. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões.
10.1.31. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo Seletivo Simplificado, por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
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d) portar arma (s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte;
e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, walkman, note-
book, palmtops, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, Pager entre 
outros, ou deles fizer uso;
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e demais orientações expedidas pela 
FUNEC;
h) se recusar a submeter-se a detector de metais e identificação digital;
i) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização das provas.
10.1.32. Caso ocorra alguma situação prevista no subitem 10.1.31 deste Edital, a FUNEC lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento a Comis-
são de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
10.1.33. 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 aos candidatos com  deficiência.
10.1.34. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
10.1.35. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
10.1.36. Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 01/06/2015.
10.1.37. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 
10.1.37.1 deste Edital.
10.1.37.1. A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pes-
soalmente ou por terceiros na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, 
das 9h às 17h horas, ou e-mail funec.concurso@gmail.com.
10.1.37.2. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido subitem 10.1.37.1 deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicita-
ção atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas.
10.1.37.3. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 10.1.37.1 deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido pela FUNEC.
10.1.37.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
10.1.37.5. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste Processo Seletivo Simplificado.
10.1.37.6. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência tem-
porária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste Processo Seletivo Simplificado.
10.1.37.7. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
10.1.37.8. 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.
11. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
11.1. Será aprovado o candidato que obtiver no mínimo 30% (trinta por cento) do total de pontos atribuídos à Prova Objetiva de Múltipla Escolha, e que não obtiver 
nota 0 (zero) em qualquer uma das provas.
11.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato, que tiver:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos, até o último dia de inscrição, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2033 – Estatuto do Idoso;
b) obtido maior número de acertos na prova de saúde pública coletiva;
c) obtido maior número de acertos na prova de língua portuguesa;
d) o candidato mais idoso, considerando-se dia, mês, ano e hora de nascimento.
11.3. No Resultado Final, os candidatos aprovados e classificados constarão da respectiva listagem em ordem decrescente do total de pontos obtidos.
11.4. Os candidatos inscritos como deficientes, que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figurarem na lista 
geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
11.5. O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e em ordem de classificação e estará disponí-
vel, para consulta dos candidatos no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 25/06/2015.
12. DOS RECURSOS
12.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 
do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candida-
tos, tais como nas seguintes situações:
a) contra indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;
b) contra indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição;
c) contra indeferimento da inscrição para atendimento de condição especial; 
d) contra questões das Provas Objetivas e gabaritos preliminares; 
e) contra a totalização dos pontos obtidos na Prova Objetiva, desde que se refira a erro de cálculo das notas.
12.1.1. No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”, do subitem 12.1, a via original do recurso 
deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, do original do comprovante de pagamento do valor da inscrição, bem como de toda a documentação e das informações 
que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade do pagamento.
12.2. Os recursos deverão ser obrigatoriamente entregues em uma das seguintes formas, dentro do período recursal:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldo-
rado – Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), observado o prazo estipulado no item 12.1, sob pena de indeferimento ou;
b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do recurso, a data da 
postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 12.1 deste Edital.
12.2.1. Os protocolos deverão ser entregues individualmente, não podendo ser entregue em um mesmo envelope por mais de um candidato.
12.2.2.  O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:
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a) Processo Seletivo Simplificado FAMUC - Edital 01/2015;
b) Nome completo e número de inscrição do candidato;
c) Referência ao objeto do recurso;
d) Especificação do cargo para o qual o candidato está concorrendo.

12.3. Os recursos encaminhados conforme especificado no subitem 12.2, devem seguir as seguintes determinações:
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 12.2.2..
12.4. Os recursos deverão ser encaminhados individualmente, para cada uma das situações mencionadas no subitem 12.1 deste Edital, não sendo permitidos recursos 
coletivos.
12.5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:
a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) forem encaminhadas via internet, fax, telegrama ou correios fora do endereço definido no subitem 12.2;
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 12.1;
e) apresentarem, no corpo da fundamentação, outras questões que não a selecionada para recurso;
f) serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou fundamentação idênticas;
g) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital.
12.6. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, em desconformidade com o previsto 
neste Edital, cujo teor seja objeto de recurso apontado no subitem 12.1 deste Edital.
12.7. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e será divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
12.8. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 12.7 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível 
para consulta individualizada do candidato, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no 
horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos).
12.9. A decisão de que trata o subitem 12.7 deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
12.10. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas 
questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos.
12.10.1. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
12.10.2. No caso de anulação de questões por decisão judicial, os pontos relativos à questão anulada serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de 
terem ingressado em juízo.
12.11. Alterado o gabarito oficial pela Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
12.12. Na ocorrência do disposto no subitem 12.11 deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, 
ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
12.13. Não haverá reapreciação de recursos.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC - Portaria nº 133 de 11 de agosto de 2014, terá a responsabilidade de acompanhar a realização 
deste Processo Seletivo Simplificado, como previsto neste Edital, e de julgar os casos omissos ou duvidosos.
13.2. A elaboração e a correção das Provas Objetivas, bem como a avaliação dos recursos e aplicação das provas serão efetuadas pela FUNEC.
13.3. As publicações do Resultado Final e a homologação deste Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e disponibi-
lizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
13.4. É da exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, avisos e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simpli-
ficado que sejam publicadas no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgadas no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
13.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito. 
Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou errata e será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e 
divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
13.6. As comunicações feitas pela FUNEC ou pela FAMUC via Correios, Internet ou qualquer outro meio, não eximem o candidato da responsabilidade de acompanha-
mento pelo Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e de todos os atos referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
13.7. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 01 (um) ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período.
13.8. Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de publicação no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, sendo facultado contato 
via e-mail ou telefone pela FAMUC.
13.9. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado (item 13.7), acompanhar as publica-
ções do Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e pela Internet ou em meio físico, bem como manter seu endereço, telefone e e-mail atualizados na FAMUC, assu-
mindo a responsabilidade eventual do não atendimento à convocação publicada pela FAMUC, decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração dos dados constantes 
da inscrição, bem como do não acompanhamento das publicações realizadas. Assim, não lhe caberá qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta da 
citada atualização, perdendo o direito à vaga no cargo para o qual foi classificado.
13.9.1. A atualização de endereço deverá ser apresentada na Diretoria de Administração de Pessoal, localizado no prédio da FAMUC, situada na Avenida General David 
Sarnoff, nº 3.113, Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, pessoalmente ou através de procurador.
13.10. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não cria o direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará sempre a ordem de classificação dos 
candidatos aprovados que forem considerados aptos física e mentalmente para o exercício do cargo, após a avaliação médica por medicina do trabalho indicada pela 
FAMUC.
13.11. O candidato convocado para contratação deverá apresentar cópias autenticadas ou cópia e original dos seguintes documentos:
a) Certidão de nascimento ou casamento;
b) Carteira de identidade;
c) Titulo de eleitor e o comprovante de que esta em dia com suas obrigações eleitorais;
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d) Cartão de CPF;
e) Certificado de reservista (se do sexo masculino);
f) Cartão de PIS/PASEP ou certidão de que não é cadastrado;
g) Atestado médico de sanidade física e mental, expedido pela medicina do trabalho indicada pela FAMUC;
h) Duas fotos 3x4;
i) Comprovante de residência recente (conta de água, luz ou telefone);
j) Fotocópia dos documentos que comprovem a Escolaridade e os Requisitos exigidos para o cargo conforme o Anexo I;
k) No caso de aprovado na lista para pessoas com deficiência, o candidato à contratação será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura 
de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com o cargo para o qual prestou o Processo Seletivo Simplificado.
13.12. A FAMUC e a FUNEC não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas, cursos e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo 
Seletivo Simplificado ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
13.13. Não serão fornecidos quaisquer documentos comprobatórios de aprovação, classificação, atestados, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos 
neste Processo Seletivo Simplificado, valendo, para esse fim, a respectiva publicação.
13.14. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a 
apresentação de quaisquer recursos, laudos médicos, pedidos de isenção e/ou de outros documentos após as datas e nas formas estabelecidas neste Edital.
13.15. As alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste 
Processo Seletivo Simplificado.
13.16. Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de laudos médicos, pedidos de isenção e/ou outros documentos, excluir-se-á o dia da publicação 
e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido neste Edital, desde que coincida com o dia de funcionamento normal da FUNEC. Em caso contrário, ou seja, se não 
houver expediente normal na FUNEC, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de funcionamento normal.
13.17. Não serão considerados os recursos que não atenderem as formas e os prazos determinados neste Edital.
13.18. A comprovação da tempestividade dos recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de outros documentos será feita, quando encaminhados por SEDEX 
OU AR, pela data de postagem constante no envelope e, quando entregues pessoalmente, por protocolo de recebimento atestando exclusivamente a entrega do enve-
lope lacrado. No protocolo, deverão constar o nome do candidato, a  inscrição, o nome e o código do cargo para o qual concorre e a data de entrega do envelope. O 
conteúdo do envelope entregue ou encaminhado via Sedex ou AR é de exclusiva responsabilidade do candidato.
13.19. A FUNEC e a FAMUC não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada de recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de 
outros documentos, quando enviados via Sedex ou AR.
13.20. Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de outros documentos entregues, ficando 
a documentação sob a responsabilidade da FUNEC até o encerramento do Processo Seletivo Simplificado.
13.21. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de documentos durante ou após os períodos recursais 
previstos neste Edital.
13.22. A FAMUC e a FUNEC eximem-se da responsabilidade de reembolso de despesas de qualquer natureza relativas à participação dos candidatos neste Processo 
Seletivo Simplificado, ressalvada a única exceção do previsto no subitem 6.1 deste Edital.
13.23. Os certames para cada cargo, regidos por este Edital, são independentes.
13.24. A FAMUC poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames.
13.25. Todas as informações e orientações a respeito deste Processo Seletivo Simplificado poderão ser obtidas na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, si-
tuada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 17h, ou pelo telefone (31) 3356-6371 / 33914578, de 2ª a 6ª feira (exceto 
feriado e recesso) ou pelo e-mail: funec.concurso@gmail.com
13.26. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, avisos e convocações, relativos a este Processo Seletivo Simplifi-
cado que vierem a ser publicados no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgadas no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos
13.27. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Simplificado.
13.28. Caberá à FAMUC a homologação deste Processo Seletivo Simplificado, objeto do presente Edital.
Contagem, 01 de abril de 2015.
Evandro José da Silva
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015

ANEXO I – DOS CARGOS
DOS CÓDIGOS DE INSCRIÇÃO / DA DENOMINAÇÃO DOS CARGOS / DAS VAGAS /
DA ESCOLARIDADE EXIGIDA / DA CARGA HORÁRIA SEMANAL /
DO VENCIMENTO MENSAL E TAXA DE INSCRIÇÃO.

Código
de
Inscrição

Denominação
do
cargo

Vagas

Escolaridade
e
Requisitos Vencimento

Carga Horária 
Semanal

Valor da Taxa 
de Inscrição

Ampla con-
corrência

Pessoa com 
Deficiência 
(5%) Total

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO FUNDAMENTAL

101
Auxiliar de Saúde Bucal
30h 01 - 01

Ensino fundamental e registro 
no Conselho. R$ 933,80 30h R$30,00

102
Auxiliar de Saúde Bucal
40h 01 - 01

Ensino fundamental e registro 
no Conselho. R$ 1.179,62 40h R$30,00

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO MÉDIO

201 Assistente Administrativo 10 01 11 Ensino médio. R$ 1.084,59 40h R$30,00

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO MÉDIO TECNICO



Contagem, 1 de  abril de 2015 Página 22 de 53 Diário Oficial de Contagem - Edição 3596

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

202
Técnico em Enfermagem
30h 10 01 11

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho. R$ 1.084,59 30h R$30,00

203
Técnico em Enfermagem
40h 05 - 05

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho. R$ 1.428,31 40h R$30,00

204 Técnico em Raio-X 03 - 03

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho.

R$ 1.084,59 24h R$30,00

205 Técnico em Saúde Bucal 01 - 01

Ensino técnico em nível médio 
na área de atuação, acrescido 
de registro no Conselho. R$ 1.084,59 30h R$30,00

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR

301 Assistente Social 01 - 01 Ensino superior. R$ 2.339,16 20h R$50,00

302
Cirurgião
Dentista 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

303
Cirurgião Dentista da 
Família 01 - 01

Curso superior na área de 
atuação, acrescido registro no 
Conselho. R$ 4.678,32 40h R$50,00

304
Enfermeiro
20h 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

305
Enfermeiro
24h 05 - 05

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.650,21 24h R$50,00

306
Enfermeiro da Família
40h 04 - 04

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 5.594,52 40h R$60,00

307 Epidemiologista 01 - 01

Curso superior e especialização 
na área de atuação, acrescido 
registro no Conselho. R$ 2.797,26 20h R$50,00

308 Farmacêutico Bioquímico 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

309 Fisioterapeuta 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

310 Fonoaudiólogo 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

311 Nutricionista 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

312 Psicólogo 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

313 Terapeuta Ocupacional 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

314 Veterinário 01 - 01

Ensino superior na área de 
atuação, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.339,16 20h R$50,00

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015
ANEXO II –.DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E SUA DESCRIÇÃO SUMÁRIA
De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 104, de 20 de janeiro de 2011 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores de Contagem que integram 
o Sistema Municipal de Saúde, seus anexos e a Classificação de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego.

ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL
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CARGO DESCRIÇÃO

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
30h

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, 
projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião 
dentista. Administrar pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizar capacidades de comunica-
ção em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança.

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
40h

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, 
projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião 
dentista. Administrar pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizar capacidades de comunica-
ção em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança.

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO

CARGO DESCRIÇÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; aten-
der fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar 
de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuar 
na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, 
prospectando clientes nas comunidades.

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO TECNICO

CARGO DESCRIÇÃO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM-30H

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas privadas como hospitais, 
clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, 
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestar 
assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administrar medicamentos e desempe-
nhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instru-
mental. Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade 
às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios 
técnicos. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM-40H

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas privadas como hospitais, 
clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, 
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestar 
assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administrar medicamentos e desempe-
nhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instru-
mental. Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade 
às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios 
técnicos. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família.

TÉCNICO EM RAIO X

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operam aparelhos médicos e odon-
tológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. 
Preparar pacientes e realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala 
de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança 
e código de conduta.Mobilizar capacidades de comunicação para registro de informações e troca de 
informações com a equipe e com os pacientes. Supervisionar uma equipe de trabalho.

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, 
projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião 
dentista. Administrar pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizar capacidades de comunica-
ção em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança.

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR

CARGO DESCRIÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, 
coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; 
orientar e monitorar ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de 
habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, 
alimentação e saúde; desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis.
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CIRURGIÃO DENTISTA

Os cirurgiões dentistas atender e orientar pacientes e executar procedimentos odontológicos, aplicar 
medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e 
prognóstico, interagindo com profissionais de outras áreas. Desenvolver pesquisas na área odontoló-
gica. Desenvolver atividades profissionais com crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade. Poder atuar em consultórios particulares, instituições 
públicas ou privadas, ONGs. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMÍLIA

Os cirurgiões dentistas irão atender e orientar pacientes e executar procedimentos odontológicos, 
aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras áreas. De-
senvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolver atividades profissionais com crianças, adultos 
e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Atuar em consul-
tórios particulares, instituições públicas ou privadas, ongs. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

ENFERMEIRO-20h

Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, 
navios, postos de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexi-
dade e prescrevendo ações; coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações para a 
promoção da saúde na comunidade. Realizar pesquisas.

ENFERMEIRO-24h

Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, 
navios, postos de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexi-
dade e prescrevendo ações; coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementações para a 
promoção da saúde na comunidade.
Realizar pesquisas.

ENFERMEIRO DA FAMÍLIA-40h

Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, transportes aéreos, 
navios, postos de saúde e em domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexi-
dade e prescrevendo ações; coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementam ações para a 
promoção da saúde na comunidade. Realizar pesquisas.

EPIDEMILOGISTA

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações de pre-
venção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto letivas; coordenar programas e 
serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica.

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos es-
peciais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizar análises clínicas, 
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participar da elaboração, 
coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre estabeleci-
mentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de produtos e prestam serviços 
farmacêuticos. Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, 
tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.

FISIOTERAPEUTA

Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e clientes. 
Atender e avaliam as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimen-
tos específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuar na área de educação em saúde por meio 
de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desen-
volver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerenciar serviços de 
saúde orientando e supervisionando recursos humanos. Exercer atividades técnico-científicas através 
da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos.

FONOAUDIÓLOGO

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando proto-
colos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratar de pacientes e clientes; efetuar avaliação 
e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 
desenvolver programas de prevenção, promover a saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
administrativas, de ensino e pesquisa; administrar recursos humanos, materiais e financeiros.

NUTRICIONISTA

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, 
organizar,administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sani-
tário; participar de programas de educação nutricional; estruturar e gerenciar serviços de atendimen-
to ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuar em conformidade ao manual 
de boas práticas.

PSICÓLOGO

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; 
diagnosticar e avaliar 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; investigar os 
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver 
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando procedi-
mentos específicos de terapia ocupacional, ortopedia e musicoterapia. Habilitar pacientes e clientes; 
realizam diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes. Atuar na orientação de 
pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolver, ainda, programas de preven-
ção, promoção de saúde e qualidade de vida.
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VETERINÁRIO

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuem para o bem-estar 
animal; poder promover saúde pública e defesa do consumidor; exercem defesa sanitária animal; 
desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e no con-
trole de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar nas áreas comercial agropecuária, 
de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a 
elaboração de legislação pertinente.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015

ANEXO III - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E DAS SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

NÍVEL FUNDAMENTAL

1. CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (30h e 40h)

1.1. LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis; Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homo-
nímia. Ortografia Oficial: pontuação. Estrutura da oração. O período simples e o período composto. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais e objetivos. Classes de 
palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do Português Contemporâneo. 5ª. edição: Rio de janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 17. Ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
MENDES, Edleise. Tipos e Gêneros Textuais: Modos de Leitura e de Escrita.SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 11/1, p. 167-180, jul. 2008.Disponível em: www.uel.br/
revistas/uel/index.php/signo/article/view/3089/2922
1.2. RACIOCÍNIO LÓGICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Álgebra das Proposições: proposições, tabela verdade, operações com proposições, tautologia e contradição. 2. Silogismos: todo, algum e 
nenhum. 3. Análise Combinatória: princípio aditivo e multiplicativo, permutação, arranjo e combinação. 4. Álgebra Linear: matrizes, determinantes e sistemas lineares. 
4. Probabilidades: experimentos aleatórios, espaço amostral, eventos. 5. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, ou eventos fictícios; dedu-
ção de novas informações das relações fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 6. Compreensão do processo lógico 
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ROCHA, Enrique. Raciocínio lógico: você consegue aprender: teorias e questões. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 396p. (Série provas e concursos) ISBN 8535221921. 
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. ISBN 8588042037.
CABRAL, Luís Cláudio; NUNES, Mauro César. Raciocínio Lógico e Matemática para Concursos.2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 232p. (Série questões) ISBN 
8535220860. 
MORGADO, Augusto César; CESAR, Benjamin. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Rio de Janeiro:Elsevier, 2006. 264p. (Série provas e concursos) ISBN 8535222642
1.3. INFORMÁTICA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Hardware e Software. Sistema operacional Windows 7 e 8. Ferramenta de automação de escritório (Microsof Office 2010). Microsof Word: 
criação, edição, formatação e impressão de documentos; criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos e figuras; geração de documentos em 
diferentes formatos (rtf, pdf, html). Planilha eletrônica Excel: criação, edição, formatação e impressão de planilhas; utilização de fórmulas; geração de gráficos; classi-
ficação e organização de dados; geração de documentos em diferentes formatos (rtf, pdf, html). Microsoft PowerPoint: criação de apresentações. Microsoft Outlook. 
Sistema operacional Linux. BrOffice. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Intranet e Redes de computadores. Redes sociais. Sites 
de buscas e pesquisas. Segurança de computadores. Segurança da informação. Segurança na internet. 
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALVES, William Pereira. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de Dados. Editora Erica, 2010.
BARKAKATI, Naba; DULANEY, Emmett. Linux Referência Completa para Leigos. Editora Alta Books, 2009.
FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. Editora Érica, 2014. 
GONÇALVES, Edison Luiz. Segurança da Informação: O Usuário Faz a Diferença. Editora Saraiva, 2006
Guia Completo Microsoft Office. Editora Europa, 2012.
MARIMOTO, Carlos Eduardo. Redes: Guia Prático. Sul Editores, 2011, 2ª Ed. 555p.
MANZANO, A. L. N. G. e TAKA, C. E. M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7, Ultimate. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
SOARES, Walace; FERNANDES, Gabriel. Linux – Fundamentos. Editora Erica, 2010. 
OLIVEIRA, Rogério Amigo de. Software Livre e Broffice. Editora Academia, 2009.  
RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana; FRAGOSO, Suely. Métodos de Pesquisa Para Internet. Editora Sulina, 2011. 
SILVA, Gilson Marques. Segurança da Informação para Leigos - Como Proteger seus Dados, Micro e Familiares na Internet. Ciência Moderna, 2011.
1.4. SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Constituição da República Federativa do Brasil: saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS): organização, princípios e diretrizes. 
Política Nacional de Atenção Básica: Diretrizes, normas e organização da assistência à saúde. Participação e controle social no SUS.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal; 1988. Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8080.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
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l8142.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. Brasília, 2007. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-
sus-2007.pdf
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, Regulamenta a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 2488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 
para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Disponível em http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html

NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

2. CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; TÉCNICO EM ENFERMAGEM-30H; TÉCNICO EM ENFERMAGEM-40H; TÉCNICO EM RAIO X; TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL.

2.1. LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Compreensão de interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homo-
nímia: significados contextuais das palavras. Denotação e conotação. 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. Estrutura da oração: O período simples e o período composto. Discurso 
direto, indireto e indireto livre. Variação linguística e adequação ao contexto.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ABREU, Antônio Suárez. 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. 17. Ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
MARCUSHI, Luiz Antônio. Produção textual: análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
MENDES, Edleise. Tipos e Gêneros Textuais: Modos de Leitura e de Escrita.SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 11/1, p. 167-180, jul. 2008.Disponível em: www.uel.br/
revistas/uel/index.php/signo/article/view/3089/2922
2.2. RACIOCÍNIO LÓGICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Álgebra das Proposições: proposições, tabela verdade, operações com proposições, tautologia e contradição. 2. Silogismos: todo, algum e 
nenhum. 3. Análise Combinatória: princípio aditivo e multiplicativo, permutação, arranjo e combinação. 4. Álgebra Linear: matrizes, determinantes e sistemas lineares. 
4. Probabilidades: experimentos aleatórios, espaço amostral, eventos. 5. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, ou eventos fictícios; dedu-
ção de novas informações das relações fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 6. Compreensão do processo lógico 
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ROCHA, Enrique. Raciocínio lógico: você consegue aprender: teorias e questões. 2.ed. Rio de Janeiro:Elsevier, 2006. 396p. (Série provas e concursos) ISBN 8535221921.
SÁ, Ilydio Pereira de. Raciocínio Lógico: concursos públicos, formação de professores. 1ªed.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. ISBN 8588042037.
CABRAL, Luís Cláudio; NUNES, Mauro César. Raciocínio Lógico e Matemática para Concursos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 232p. (Série questões) ISBN 
8535220860. 
MORGADO, Augusto César; CESAR, Benjamin. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Rio de Janeiro:Elsevier, 2006. 264p. (Série provas e concursos) ISBN 8535222642.
2.3. INFORMÁTICA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Hardware e Software. Sistema operacional Windows 7 e 8. Ferramenta de automação de escritório (Microsof Office 2010). Microsof Word: 
criação, edição, formatação e impressão de documentos; criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos e figuras; geração de documentos em 
diferentes formatos (rtf, pdf, html). Planilha eletrônica Excel: criação, edição, formatação e impressão de planilhas; utilização de fórmulas; geração de gráficos; classi-
ficação e organização de dados; geração de documentos em diferentes formatos (rtf, pdf, html). Microsoft PowerPoint: criação de apresentações. Microsoft Outlook. 
Sistema operacional Linux. BrOffice. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Intranet e Redes de computadores. Redes sociais. Sites 
de buscas e pesquisas. Segurança de computadores. Segurança da informação. Segurança na internet.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALVES, William Pereira. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de Dados. Editora Erica, 2010. 
BARKAKATI, Naba; DULANEY, Emmett. Linux Referência Completa para Leigos. Editora Alta Books, 2009. 
FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. Editora Érica, 2014. 
GONÇALVES, Edison Luiz. Segurança da Informação: O Usuário Faz a Diferença. Editora Saraiva, 2006
Guia Completo Microsoft Office. Editora Europa, 2012. 
MARIMOTO, Carlos Eduardo. Redes: Guia Prático. Sul Editores, 2011, 2ª Ed. 555p.
MANZANO, A. L. N. G. e TAKA, C. E. M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7, Ultimate. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
SOARES, Walace; FERNANDES, Gabriel. Linux – Fundamentos. Editora Erica, 2010. 
OLIVEIRA, Rogério Amigo de. Software Livre e Broffice. Editora Academia, 2009.  
RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana; FRAGOSO, Suely. Métodos de Pesquisa Para Internet. Editora Sulina, 2011. 
SILVA, Gilson Marques. Segurança da Informação para Leigos - Como Proteger seus Dados, Micro e Familiares na Internet. Ciência Moderna, 2011.
2.4. SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Constituição da República Federativa do Brasil: saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde: organização, princípios e diretrizes. 
Promoção, prevenção e proteção à saúde. Política Nacional de Atenção Básica: diretrizes, normas e organização da assistência à saúde. Política Nacional de Atenção 
às Urgências: diretrizes, normas e organização. Redes de Atenção à saúde: conceito, diretrizes, programas e redes prioritárias. Pacto pela Saúde. Política Nacional de 
Humanização. Vigilância em Saúde. Participação e controle social no SUS.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal; 1988. Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e 
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sobre as transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8142.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do SUS – 2ª 
edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizaSus_doc_base.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humaniza-
ção como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 20 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humaniza-
sus_2004.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde – Portaria 399/GM de 22/02/2006 - Pacto pela Vida, Pacto de Gestão do SUS, Pacto em Defesa do SUS/MG. Disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 
2006; v. 7). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Disponível em 
 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto Federal nº 7508, de 28 de junho de 2011 e suas alterações. Regulamenta a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Brasília: Diário Oficial da União, 29 jun. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html 
BRASIL. Ministério da Saúde.  Portaria Nº 2488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 
para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Disponível em http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.378, de 9 de julho de 2013, que Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das 
ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1378_09_07_2013.html
MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il.Disponível em: http://
www.conass.org.br/pdf/Redes_de_Atencao.pdf

NÍVEL SUPERIOR

3. CARGOS: ASSISTENTE SOCIAL; CIRURGIÃO DENTISTA; CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMÍLIA; ENFERMEIRO-20H; ENFERMEIRO-24H; ENFERMEIRO DA FAMÍLIA-40H; EPIDE-
MIOLOGISTA; FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO; FISIOTERAPEUTA; FONOAUDIÓLOGO; NUTRICIONISTA; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; VETERINÁRIO.

3.1. 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.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
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.
3.2. RACIOCÍNIO LÓGICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Álgebra das Proposições: proposições, tabela verdade, operações com proposições, tautologia e contradição. 2. Silogismos: todo, algum e 
nenhum. 3. Análise Combinatória: princípio aditivo e multiplicativo, permutação, arranjo e combinação. 4. Álgebra Linear: matrizes, determinantes e sistemas lineares. 
4. Probabilidades: experimentos aleatórios, espaço amostral, eventos. 5. 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. 6. Compreensão do processo 
lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ROCHA, Enrique. Raciocínio lógico: você consegue aprender: teorias e questões. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 396p. (Série provas e concursos) ISBN 8535221921. 
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. ISBN 8588042037.
CABRAL, Luís Cláudio; NUNES, Mauro César. Raciocínio Lógico e Matemática para Concursos.2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 232p. (Série questões) ISBN 
8535220860. 
MORGADO, Augusto César; CESAR, Benjamin. Raciocínio Lógico-Quantitativo. Rio de Janeiro:Elsevier, 2006. 264p. (Série provas e concursos) ISBN 8535222642.
3.3. SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Constituição da República Federativa do Brasil: saúde. Saúde no contexto do país: condições de saúde da população brasileira e políticas 
de saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes e organização dos serviços. Redes de Atenção à saúde: conceito, diretrizes e programas 
e redes prioritárias. Política Nacional de Atenção Básica: diretrizes, normas e organização da assistência à saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências: diretrizes, 
normas e organização. Redes de Atenção à saúde: conceito, diretrizes, programas e redes prioritárias. Pacto pela Saúde. Política Nacional de Humanização. Vigilância 
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em Saúde. Promoção, prevenção e proteção à saúde. Participação e controle social no SUS.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal; 1988. Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. Disponível em: 
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FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015
ANEXO IV – DO CRONOGRAMA BÁSICO

Etapas/fases Datas/períodos

Publicação do Edital 01/04/2015

Pedido de isenção da taxa de inscrição 22, 23 e 24/04/2015

INSCRIÇÕES VIA INTERNET
23/04/2015
a 15/05/2015

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 04/05/2015

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 05 e 06 /05/2015

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da 
taxa de inscrição 12/05/2015

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição(CDI) via internet, com os locais e horários da 
prova objetiva 22/05/2015

PROVA OBJETIVA 31/05/2015
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Divulgação do Gabarito 01/06/2015

Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 02 e 03/06 /2015

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos 
preliminares das provas objetivas 12/06/2015

Divulgação do resultado da prova objetiva  e classificação final 16/06/2015

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 17 e 18/06/2015

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 23/06/2015

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 23/06/2015

Homologação

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015

ANEXO V
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
________________________________________________________________
Nome do (a) requerente
________________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
_________________________________________________________________
Cargo Pretendido
_________________________________________________________________
Endereço Completo
________________________________________________________________
Telefone para contato
O candidato acima qualificado, que em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou que preencha os requisitos do Decreto Federal nº 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 Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 vem REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
PSS para provimento de cargo da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC, Edital nº 01/2015.
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 7.1 e seus subitens do Edital nº 01/2015, 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 subsequente, 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 uma declara-
ção de próprio punho que é 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 2015.
_______________________________________________________________
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 
EDITAL nº 01/2015 – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO
De Acordo:__________________________________________ Em: ___/ ____/ 2015
Assinatura/matrícula

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 01/2015

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU
DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
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Nome do (a) requerente: _________________________________________________
Carteira de Identidade: ________________________ CPF:______________________
Cargo: _______________________________ Telefone(s):______________________
E-mail: _______________________________________________________________
Venho requerer para o Processo Seletivo Simplificado da FAMUC – Edital nº 01/2015
(     ) – Prova em Braile
(     ) – Prova Ampliada
(     ) – Prova com Ledor
(     ) – Prova com Intérprete de Libras
(     ) – Outros: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Contagem, ____/____ /2015.   ____________________________________________
                                                                            Assinatura do(a) candidato (a)
Obs.: A cópia do comprovante de inscrição laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o caso) deverão ser postados até o dia 15/05/2015.

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 01/2015 – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO
De Acordo:__________________________________________ Em: ___/ ____/ 2015
Assinatura/matrícula

MOSTRA EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE CONTAGEM-MG (2015)
A Mostra em Atenção Básica à Saúde de Contagem tem o objetivo de dar visibilidade às práticas de saúde que acontecem nos territórios e promover um espaço para a 
troca de experiências e reflexões sobre a Atenção Básica. 
A Mostra acontecerá no dia 02 de setembro de 2015, de 8:00 às 17:00 horas, local a definir. 
A Mostra em Atenção Básica à Saúde de Contagem prevê a inscrição e premiação de trabalhos que apresentem experiências desenvolvidas no cotidiano da Atenção 
Básica na cidade. 
Os procedimentos para inscrição na Mostra em Atenção Básica à Saúde de Contagem não estão definidos neste edital e serão divulgados posteriormente. 
EDITAL PARA INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS NA MOSTRA EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE CONTAGEM-MG (2015)
I. DOS OBJETIVOS
1.1 Este edital descreve os critérios para a inscrição e premiação de experiências na Mostra em Atenção Básica à Saúde de Contagem. 
II.  DAS INSCRIÇÕES E DO ACEITE DOS TRABALHOS
2.1 As inscrições serão realizadas entre 10/04/2015 e 18/05/15, no site da Prefeitura Municipal de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.br), através do preenchi-
mento online do formulário INSCRIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS NA MOSTRA EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE CONTAGEM-MG (2015).
2.1.1 As inscrições serão encerradas às 23:59 horas do dia 18/05/15.
2.2 Poderão inscrever relatos de experiência, os trabalhadores ou gestores vinculados ao SUS-Contagem. 
2.2.1 Serão permitidos até 12 AUTORES por relato de experiência.
2.3 Cada Unidade Básica de Saúde (UBS) poderá inscrever até 8 (oito) relatos de experiência, conforme os seguintes critérios:
a) UBS com 1 (uma) equipe de Saúde da Família ou sem Saúde da Família poderão inscrever até 2 (dois) relatos de experiência;
b) UBS com 2 (duas) equipes de Saúde da Família poderão inscrever até 4 relatos de experiência, estabelecido o limite de 2 (dois) relatos por equipe;
c) UBS com 3 (três) equipes de Saúde da Família poderão inscrever até 6 relatos de experiência, estabelecido o limite de 2 (dois) relatos por equipe;
d) UBS com 4 (quatro) equipes de Saúde da Família poderão inscrever até 8 relatos de experiência, estabelecido o limite de 2 (dois) relatos por equipe;
e) relatos de experiência produzidos a partir das práticas realizadas pelas equipes de Saúde Bucal, pela Vigilância em Saúde, pelo Serviço de Atenção Domiciliar ou pelos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família serão contabilizados no saldo da Unidade Básica de Saúde a qual se referem;
f) as Farmácias Distritais, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o Centro de Convivência, as Residências Terapêuticas, os Centros de Consultas Especializadas (CCE), 
o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o Centro de Referência em Saúde do Homem, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), o Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) e demais unidades de saúde do município poderão inscrever relatos de experiência, desde que contabilizados no saldo da Unidade Básica 
de Saúde a qual se referem.
2.4 Curadores e membros da Comissão Organizadora da Mostra NÃO poderão inscrever relatos como AUTORES.
2.5 As experiências serão inscritas sob a forma de relato escrito, conforme orientações fornecidas na seção III. DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA.
2.6 O AUTOR responsável pela inscrição será identificado como AUTOR principal.
2.7 Caberá ao AUTOR principal preencher as informações solicitadas no formulário de inscrição, a saber:
a) nome, contato e vínculo ao SUS-Contagem do AUTOR principal;
b) eixo temático, conforme descrito na seção III. DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA;
c) Unidade Básica de Saúde responsável pela inscrição;
d) equipe de Saúde da Família responsável pela inscrição, quando a UBS possuir 2 (duas) ou mais equipes;
e) nome do(s) CO- AUTOR(ES) e respectivo vínculo ao SUS-Contagem;
f) adesão ou recusa ao processo de Curadoria, descrito na seção IV. DA CURADORIA;
g) relato de experiência. 
2.8 A inscrição será efetivada apenas após o preenchimento de TODOS os itens do formulário de inscrição.
2.9 Cada relato inscrito receberá um código identificador e as informações sobre autoria, nome da(s) unidade(s) de saúde e/ou equipe(s) serão suprimidas, para fins de 
avaliação do trabalho.
2.10 A Comissão Organizadora da Mostra excluirá os trabalhos que descrevam práticas não relacionadas à Atenção Básica.
2.11 A Comissão Organizadora da Mostra comunicará o aceite dos trabalhos até a data-limite de 25/05/15, enviando listagem impressa aos Distritos Sanitários e email 
aos AUTORES principais.
2.12 Todos os trabalhos aceitos serão publicados no site da Prefeitura Municipal de Contagem.
III. DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA
3.1 Os relatos deverão descrever experiências desenvolvidas na Atenção Básica do município de Contagem, apresentando os resultados das ações implantadas ou 
implementadas.
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3.2 O(s) AUTOR(ES) deverá(ão) escolher a área temática que melhor define o enfoque do relato de experiência, conforme opções abaixo relacionadas:
a) Assistência e tecnologias do cuidado: inclui relatos sobre práticas clínicas, clínica ampliada, apoio matricial, ações de assistência individual ou coletiva, atenção domi-
ciliar, projetos terapêuticos, humanização, acolhimento, responsabilização, vínculo, atendimento e abordagem familiar, trabalho em equipe, organização do modelo de 
atenção aos agudos e/ou aos crônicos, atenção as urgências na Atenção Básica, prontuário, rotinas, protocolos, linhas de cuidado, organização de programas;
b) Avaliação e monitoramento: inclui relatos sobre práticas avaliativas, sistemas de informação, PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade) ou 
outras formas de avaliação;
c) Educação permanente e formação profissional: inclui relatos sobre desenvolvimento profissional, educação permanente, telessaúde, interface ensino-serviço.
d) Gestão da unidade/equipe: inclui trabalhos sobre contrato de gestão, gestão por resultados e desempenho, programação, planejamento, ouvidoria e pactuação de 
ações, organização do processo de trabalho, organização da agenda, diagnóstico situacional, mapeamento e território, classificação de risco e vulnerabilidade.
e) Gestão participativa e controle social: inclui relatos sobre Colegiados de gestão, Conselhos de Saúde, Conselhos Locais de Saúde, participação e mobilização social e 
atuação com movimentos sociais.
f) Promoção à Saúde e prevenção de agravos: inclui trabalhos relacionados aos determinantes sociais da saúde e prevenção de agravos ou doenças. 
g) Práticas de vigilância em saúde no território da Atenção Básica: inclui relatos sobre experiências de integração da vigilância em saúde com a atenção básica ou 
experiências relacionadas a agravos de importância epidemiológica, sanitária, ambiental e/ou relacionada à saúde do trabalhador, descentralização do controle de 
doenças e agravos.
3.3 No ato da inscrição, o texto do relato de experiência deve apresentar:
a) título, contendo até 180 caracteres com espaço;
b) descrição da(s) ação(ões) realizada(s);
c) atores envolvidos;
d) período de realização;
e) principais resultados;
f) aprendizados e dificuldades;
g) perspectivas futuras. 
3.4 O relato poderá conter até 3.500 caracteres com espaço e não deve incluir gráficos ou figuras.
IV. DA CURADORIA
4.1 Os Curadores serão trabalhadores e gestores do SUS-Contagem com a função de apoiar os AUTORES na qualificação dos relatos de experiência, nos aspectos rela-
cionados à descrição das ações, conteúdo e/ou clareza do relato.
4.2 A adesão à CURADORIA não é obrigatória. 
4.3 A Mostra contará com 20 CURADORES.
4.3.1 Cada Distrito Sanitário indicará 2 (dois) trabalhadores ou gestores para exercerem o papel de CURADOR(A), totalizando 14 CURADORES, a definir.
4.3.2 A Superintendência de Atenção à Saúde indicará 6 (seis) trabalhadores ou gestores que exercerão o papel de CURADOR(A), a saber: 
a) Angela Regina Rinco Fontoura - Superintendência de Atenção à Saúde (SAS)/Coordenação de Saúde Bucal
b) Elisa Helena Paz Andrade - SAS/Vigilância em Saúde/Zoonoses
c) Ivana Santana Andrade - SAS/Atenção Básica
d) Renato José de Ávila - SAS/Saúde Mental
e) Rosângela de Fátima Ferreira da Silva - Diretoria de Distrito Sanitário
f) Rita Sibele de Souza - SAS/Vigilância em Saúde/ Vigilância Epidemiológica
4.4 O processo de CURADORIA terá início em 01/06/2015 e será encerrado em 31/07/2015 de 2015.
4.5 Os CURADORES entrarão em contato com o AUTOR principal dos relatos de experiência aceitos, cujo formulário de inscrição tenha solicitado adesão à CURADORIA.
4.5.1 O contato será realizado via email e telefone até 29/05/2015, para agendamento do primeiro encontro entre CURADOR(A) e AUTOR(ES).
4.6 Os encontros entre CURADOR(A) e AUTOR(ES) ocorrerão preferencialmente nas Unidades Básicas de Saúde ou nos Distritos Sanitários. 
4.6.1 Até 4 (quatro) AUTORES poderão participar dos encontros.
4.7 CURADOR(A) e AUTOR(ES) poderão agendar até 2 encontros, com intervalo mínimo de 15 dias, respeitados os prazos de trabalho da CURADORIA.
4.8 Dada a existência de autoria compartilhada, é de inteira responsabilidade do AUTOR principal o diálogo com os demais AUTORES, incluindo a obtenção de consenti-
mento para realizar alterações no relato de experiência.
4.9 Caso ocorra algum problema em relação à CURADORIA, o(s) AUTOR(ES) poderá(ão) entrar em contato com a Comissão Organizadora  da Mostra, pelos telefones 
3333-2719 ou 3362-1779.
4.9.1 Na ocorrência de reclamações, caberá à Comissão Organizadora da Mostra avaliar a necessidade de designar novo(a) CURADOR(A) para acompanhar a qualifica-
ção do relato de experiência.
V. DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS RELATOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
5.1 A classificação dos relatos de experiência terá início em 01/06/15 e se encerra em 12/08/15. 
5.2 Os relatos de experiência serão classificados através de avaliação entre pares, realizada pelos AUTORES principais dos trabalhos. 
5.2.1 A avaliação entre pares visa introduzir uma dinâmica horizontal de avaliação, baseada na sabedoria prática da experiência cotidiana.
5.2.2 Cada AUTOR principal avaliará 2 (dois) trabalhos, cujo relato descreva ação(ões) realizada(s) em Distrito Sanitário diferente daquele onde se localiza sua unidade 
de saúde.
5.2.3 Dada a recusa ou desistência de algum AUTOR principal em participar da avaliação entre pares, a Comissão Organizadora poderá solicitar a qualquer outro AUTOR 
principal que avalie 1 (um) relato de experiência extra, em adição ao número já previsto.
5.3 A avaliação entre pares será realizada apenas por meio eletrônico, via email.
5.4 Cada relato de experiência será avaliado independentemente por 2 (dois) AUTORES principais, conforme critérios definidos no ANEXO I.
5.4.1 A nota atribuída ao relato de experiência por cada AUTOR principal pode variar entre 0 e 100 pontos.
5.4.2 A nota final do trabalho será calculada pela Comissão Organizadora da Mostra a partir da média aritmética das avaliações realizadas pelos 2 (dois) AUTORES 
principais e pode variar entre 0 e 100 pontos.
5.4.3 Quando os relatos obtiverem a mesma nota final, serão utilizados como critérios de desempate, em sequência, somadas as duas avaliações:
a) maior nota no item relevância e reprodutibilidade dos resultados;
b) maior nota no item ampliação do acesso; 
c) maior nota no item intersetorialidade;
d) maior nota no item coordenação do cuidado em rede;
e) maior nota no item caráter inovador;
f) maior nota no item alinhamento as diretrizes do SUS de equidade e integralidade;
g) maior nota no item clareza do conteúdo.
5.5 Caberá à Comissão Organizadora da Mostra em relação à avaliação entre pares:
a) designar os relatos a serem avaliados por cada AUTOR principal;
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b) enviar ao AUTOR principal arquivo eletrônico com os 2 (dois) relatos que serão avaliados por ele e os respectivos instrumentos de avaliação;
c) acompanhar a devolução das avaliações preenchidas, por email.
5.6 A partir da data de recebimento dos relatos de experiência e instrumentos de avaliação, o AUTOR principal terá até 12 dias para devolver as avaliações preenchidas 
à Comissão Organizadora da Mostra, via email.
5.7 A partir da ordem de classificação, serão selecionados 2 (dois) relatos de experiência de cada Distrito Sanitário para apresentação oral durante a Mostra, totalizando 
14 trabalhos.
5.8 A Comissão Organizadora divulgará os relatos de experiência selecionados para apresentação oral durante a Mostra, enviando listagem impressa aos Distritos Sani-
tários e email aos AUTORES principais, até a data-limite de 14/08/15.
5.9 A recusa do AUTOR principal em contribuir com a avaliação dos relatos de experiência implicará na desclassificação do seu trabalho, para fins de apresentação oral 
durante a Mostra e premiação.
5.10 Relatos de experiência com adesão à CURADORIA serão avaliados após o encerramento do processo de trabalho entre CURADOR(A) e AUTOR(ES).
VI. DA APRESENTAÇÃO ORAL
6.1 Após a avaliação entre pares, os 2 (dois) trabalhos com maior pontuação em cada Distrito Sanitário serão selecionados para apresentação oral durante a MOSTRA 
EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE CONTAGEM-MG (2015).
6.2 As apresentações orais terão a duração máxima de 15 minutos e podem fazer uso de recursos audiovisuais como slides, vídeos e/ou fotografias.
6.2.1 É necessário que o uso de imagens durante a apresentação esteja autorizado pelos atores envolvidos.
6.3 Os relatos de experiência serão apresentados por 1 (um) ou 2 (dois) AUTORES.
6.4 Será emitido 1 (um) Certificado por relato de experiência apresentado, constando o título do trabalho e o(s) nome(s) do(s) AUTOR(ES).
VII. DAS ATRIBUIÇÕES DO AUTOR PRINCIPAL
7.1 São atribuições do AUTOR principal:
a) realizar a inscrição;
b) ser ponto de contato entre a Comissão Organizadora da Mostra/Curadoria e os demais AUTORES, quando houver autoria compartilhada;
c) receber da Comissão Organizadora da Mostra comunicado por email informando o aceite do trabalho e compartilhar a informação com os demais AUTOR(ES), 
quando houver autoria compartilhada;
d) dialogar com os demais AUTORES e deles obter consentimento para realizar alterações no relato de experiência, quando houver adesão à Curadoria, conforme 
descrito na seção IV. DA CURADORIA;
e) avaliar até 3 (três) relatos de experiência, conforme descrito na seção V. DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS RELATOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL;
f) enviar as avaliações dos relatos de experiência preenchidas à Comissão Organizadora da Mostra, via email, durante o processo de avaliação entre pares.
VIII. DA PREMIAÇÃO
8.1 Os relatos de experiência serão avaliados por uma Comissão Julgadora composta por 3 (três) AVALIADORES externos ao município de Contagem, com experiência 
na Atenção Básica, durante a Mostra.
8.2 Os critérios de avaliação para fins de premiação estão definidos no ANEXO II.
8.3 A nota atribuída ao relato de experiência por cada AVALIADOR pode variar entre 0 e 100 pontos.
8.3.1 A nota final do trabalho será calculada pela Comissão Organizadora da Mostra a partir da média aritmética das avaliações realizadas pelos 3 (três) membros da 
Comissão Julgadora e pode variar entre 0 e 100 pontos.
8.3.2 A nota obtida pelos relatos de experiência durante a avaliação entre pares não será somada à nota atribuída pela Comissão Julgadora.
8.4 Quando os relatos obtiverem a mesma nota final, serão utilizados como critérios de desempate, em sequência, somadas as três avaliações:
a) maior nota no item relevância e reprodutibilidade dos resultados;
b) maior nota no item ampliação do acesso; 
c) maior nota no item intersetorialidade;
d) maior nota no item coordenação do cuidado em rede;
e) maior nota no item caráter inovador;
f) maior nota no item alinhamento as diretrizes do SUS de equidade e integralidade;
g) maior nota no item apresentação oral.
8.5 Após a avaliação da Comissão Julgadora serão premiados os 3 (três) relatos de experiência com maior pontuação. 
8.5.1 Todos os AUTORES dos 3 (três) relatos de experiência com maior pontuação farão jus à premiação.
8.6 A divulgação dos prêmios e dos relatos de experiência premiados ocorrerá no encerramento da Mostra.
IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1 Os AUTORES são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações prestadas ao submeterem seu relato de experiência e respondem por qualquer 
questionamento relacionado ao uso de documentos, imagens ou vídeos apresentados.
9.2 Ao inscrever o relato de experiência, o(s) AUTOR(ES) e ATORE(S) envolvidos concordam com a disponibilização dos relatos no site da Prefeitura Municipal de Conta-
gem.
9.2.1 A inscrição implica ainda na concordância e aceitação de todas as condições previstas neste edital.
9.3 A Comissão Organizadora da Mostra é formada por:
a) Érika Corrêa de Moura - Assessoria de Comunicação
b) Fernanda Cunha de Carvalho - SAS/Coordenação de Saúde Bucal
c) Luciana de Souza Braga - SAS/Atenção Básica
d) Ludmilla Maria Resende Diniz Alvarenga - Superintendência de Gestão do Trabalho (SUGEST)/Diretoria de Desenvolvimento Humano
e) Maria Regina Greggio - SAS/Vigilância em Saúde/Saúde do Trabalhador
f) Omerene Lúcia Cardoso Pessanha - SAS/Áreas Técnicas/Saúde do Idoso
9.4 A Comissão Organizadora da Mostra se reserva o direito de alterar, revogar, anular, adiar ou suspender o presente edital, no todo ou em parte, sem aviso prévio. 
9.4.1 Alterações serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Contagem, no endereço eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br.
9.5 Esclarecimentos quanto aos itens deste edital podem ser obtidos via contato com a Comissão Organizadora da Mostra, pelos telefones 3333-2719 ou 3362-1779.
9.6 Os casos omissos ou de dúbia interpretação, anteriores ou posteriores a quaisquer das etapas referidas neste edital, são de exclusiva deliberação e julgamento da 
Comissão Organizadora da MOSTRA EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE CONTAGEM-MG (2015).
9.7 Todas as datas relevantes para o processo de inscrição, qualificação, avaliação e premiação dos relatos de experiência estão sintetizadas no ANEXO III.
Contagem, 24 de março de 2015.

ANEXO I

Quadro 1 - Critérios para classificação dos relatos de experiência pela avaliação entre pares.
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Critérios Pontuação

1. Alinhamento as diretrizes do SUS de equidade e integralidade 12

2. Ampliação do acesso do usuário 20

3. Intersetorialidade 12

4. Coordenação do cuidado em rede 12

5. Caráter inovador 12

6. Relevância e reprodutibilidade dos resultados 20

7. Clareza do conteúdo 12

TOTAL 100

ANEXO II

Quadro 2 - Critérios para classificação dos relatos de experiência pela Comissão Julgadora.

Critérios Pontuação

1. Alinhamento as diretrizes do SUS de equidade e integralidade 12

2. Ampliação do acesso do usuário 20

3. Apresentação oral 12

4. Intersetorialidade 12

5. Coordenação do cuidado em rede 12

6. Caráter inovador 12

7. Relevância e reprodutibilidade dos resultados 20

TOTAL 100

ANEXO III

Quadro 3 - Datas relevantes para o processo de inscrição, qualificação, avaliação e premiação dos relatos de experiência para a Mostra em Atenção Básica à Saúde de 
Contagem-MG (2015).

AÇÃO PERÍODO

Inscrição 10/04/15 à 18/05/15

Data-limite para a Comissão Organizadora da Mostra comunicar o aceite dos trabalhos 25/05/15

Data-limite para Curadores entrarem em contato com autor principal e agendarem início da 
Curadoria 29/05/15

Curadoria 01/06/15 à 31/07/15

Avaliação entre pares 01/06/15 à 12/08/15

Divulgação dos relatos de experiência classificados para apresentação oral na Mostra 14/08/2015

Mostra em Atenção Básica à Saúde de Contagem 02/09/15

PORTARIA Nº 6.937, de 12 de fevereiro de 2015.
Dispõe sobre a cessão de servidor para ao Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e dá outras providências
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1° - CEDER ao Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – COREN/MG, pelo período de 1º de março de 2015 a 31 de dezembro de 2017, sem ônus para 
a FAMUC a servidora Karina Souza Porfírio da Silva, titular do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, matrícula nº 200713, lotada na Maternidade Municipal de 
Contagem.
Art. 2° - A servidora deverá recolher a contribuição previdenciária nos temos do Artigo 16 da Lei Complementar nº 005, de 12 de julho de 2005, através de documento 
de arrecadação de contribuição previdência, a ser disponibilizado pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
.Contagem, 12 de fevereiro de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 6.999, de 13 de março de 2015.
Dispõe sobre o afastamento de empregado público e dá outras providências
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006.
RESOLVE:
Art. 1° - PRORROGAR, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 4640, de 06 de dezembro de 2013 o afastamento para exercício de mandato eletivo de Conselheiro 
Tutelar da servidora Joseane Costa dos Santos, matrícula 179075-8, pelo período de 03 de agosto de 2013 a 09 de janeiro de 2016, sem ônus para a FAMUC.
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Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/08/2013.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 16 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.007, de 20 de março de 2015.
   Dispõe sobre a designação de Função de Confiança
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, conforme disposto na Lei Complementar nº 163, de 27 de dezembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1° – DESIGNAR para perceber a Gratificação de Função de Confiança a partir do dia 1º de março de 2015, os servidores abaixo nominados: 

SERVIDOR MATRÍCULA REFERÊNCIA FUNÇÃO

Renata Ribeiro do N. Dutra 124019 FC-3 Assistente Técnico-Administrativo

Marcelo Assunção 199448 FC-4 Responsável Técnico-Administrativo

Osvaldina correia M.  de Freitas 200662 FC-4 Responsável Técnico-Administrativo

Riane Rodrigues Lima Silva 199308 FC-4 Responsável Técnico-Administrativo

Elisa Cássia da Silva 084041 FC-8 Referência Técnica II

Flavia Maria Pimenta 123096 FC-8 Referência Técnica II

Mirna Rocha de Oliveira 146013 FC-8 Referência Técnica II

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de março de 2015.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 20 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 6.966, de 02 de março de 2015.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto 373 de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/04/2015 a 30/04/2015, a servidora Sandra Maria de Souza, matrícula de nº 134019-5, titular do cargo de provimen-
to efetivo de Auxiliar em Enfermagem II.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 02 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.003, de 19 de março de 2015.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto 373 de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/04/2015 a 30/04/2015, ao servidor João Villar Etrusco Filho, matrícula de nº 047035-1, titular do cargo de provi-
mento efetivo de Médico Clinico Geral.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 19 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

PORTARIA Nº 7.004, de 19 de março de 2015.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto 373 de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/04/2015 a 30/04/2015, a servidora Maria de Fátima Pereira Cardoso, matrícula de nº 169032-1, titular do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Serviços.
  Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 19 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem
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PORTARIA Nº 7.005, de 19 de março de 2015.
Dispõe sobre concessão de Férias-Prêmio
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
031, de 20 de dezembro de 2006, nos termos do artigo 85, § 2º da Lei nº 2.160 de 20 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores e artigo 48, II da Lei Orgânica 
do Município, conforme Decreto 373 de 14 de setembro de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS-PRÊMIO, no período 01/04/2015 a 30/04/2015, a servidora Mariluce Gomes Diniz Guimarães, matrícula de nº 122089-4, titular do cargo de 
provimento efetivo de Enfermeiro da Família.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 19 de março de 2015.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA 
Presidente da Fundação de Assistência Médica e Urgência de Contagem

Fundac

PORTARIA Nº 002/2015 de 11 de março de 2015.
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
1º Designar os membros que irão compor a Comissão de Avaliação de Projetos- CAP, representando o Setor Cultural eleitos em Assembleia e os membros do Poder 
Público indicados pela Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, conforme parágrafo 2º e 3º da Lei nº4647 de 27 de dezembro de 2013:
I- Setor Cultural
Titular: Oderval Rodrigues de Oliveira Júnior 
Suplente: Douglas Angélico Lacerda
Titular: Geraldo Magela Ferreira Campos
Suplente: Gilmara Oliveira
Titular: Raymundo Luiz Rodrigues
Suplente: …....
II- Poder Público
Titular: Roberto Duarte da Silva
Suplente: Fábio Souza Lopes
Titular: Ivan Carlos Ferreira
Suplente: Felipe Vieira da Silva
Titular: Elaine Machado de Lima Soares
Suplente: Gustavo Henrique de Souza Costa
Art. 3º Esta portaria tem vigência retroativa a 11/03/2015.
Renata de Sousa Lima
Presidente da Fundac

No dia 10 de março de 2015, reuniram-se na Casa Azul, os artistas de Contagem para eleger em assembleia, três suplentes e um titular para recompor os membros da 
Comissão de Avaliação de Projetos – CAP. Primeiro falou o presidente da CAP, Roberto Duarte da Silva, que fez uma introdução sobre os projetos inscritos em 2015 e 
sobre quem poderia ser candidato nas eleições da CAP. Depois a presidente da Fundac, Renata Lima, falou sobre a importância da CAP para os artistas de Contagem. 
Após os relatos foram abertas as inscrições para os interessados participarem das eleições da CAP. Para disputar a vaga de titular foram inscritos os nomes dos artistas 
Gilmara Gonçalves Oliveira e Geraldo Magela Ferreira Campos. Douglas Angélico Lacerda inscreveu como suplente em uma das vagas existentes. Na votação por 
aclamação, Geraldo Magela obteve 22 votos e Gilmara Oliveira obteve 22 votos, nessa primeira votação alguns presentes se abstiveram de votar. Para desempatar ocor-
reu uma nova votação, sendo que Geraldo Magela obteve 34 votos e Gilmara de Oliveira 14 votos. Sendo assim, Geraldo Magela foi nomeado titular da CAP, Gilmara 
Oliveira e Douglas Angélico Lacerda ocuparam vagas de suplente. Nada mais tendo a declarar, eu Roberto Duarte da Silva, presidente da CAP, lavro a presente ata que 
será assinada por todos os membros da CAP e anexada as folhas dos presentes na assembleia.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015 
EDITAL DE SELEÇÃO “ARTES VISUAIS 2015”, PARA OCUPAÇÃO DAS GALERIAS DA FUNDAC
A Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem-Fundac, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, comunica a todos os 
interessados que estão abertas as inscrições para o processo de seleção de propostas de exposição de artes visuais para as galerias especificadas a seguir, no período de 
01 de abril de 2015 a 15 de  maio de 2015, em conformidade com as condições a seguir estabelecidas:
1. DOS OBJETIVOS:
1.1. O presente Edital tem como objetivo a seleção de propostas de exposição para ocupação dos seguintes espaços: Galeria do Centro Cultural de Contagem (casa 
amarela), situada a Rua Dr. Cassiano, nº120, Centro, Contagem e Galeria da Prefeitura de Contagem, situada a Praça Tancredo Neves, nº200, de forma a estimular a 
produção das artes visuais, em âmbito regional, por meio da realização de exposições e divulgação do trabalho dos artistas, e proporcionar à sociedade eventos cult-
urais relevantes e de boa qualidade. 
1.2. As exposições selecionadas serão realizadas nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2015, contemplando oito mostras.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. O presente concurso conta com recursos na ordem de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), oriundos da dotação orçamentária 78 
N٥ Funcional: 1023.133920052208033903100.010000 
3. DA DOCUMENTAÇÃO:
3.1. Os interessados em apresentar propostas para exposições de artes visuais – individual e/ou coletiva – nas galerias especificadas acima deverão se inscrever mediante 
o envio de documentação. As propostas deverão ser apresentadas em formato impresso - tamanho A4, encadernado e obrigatoriamente deverão conter, nesta ordem: 
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3.1.1. Ficha de inscrição  devidamente preenchida, assinada e legível; (Anexo I); 
3.1.1.1. Em caso de exposição de obras tridimensionais (objeto, escultura, instalação, novas mídias, etc.) é imprescindível a apresentação de projeto expográfico (orga-
nização espacial e gráfica do espaço expositivo), a partir da planta baixa da galeria escolhida, disponibilizada no site www.contagem.mg.gov.br; 
3.1.2. Fotos coloridas ou cópia colorida de fotos (mínino de cinco / máximo de dez), no tamanho de 15cm x 21cm, afixadas em papel, de obras de autoria do artista 
que sejam representativas das linguagens a serem utilizadas na exposição. No verso de cada folha das imagens deverão constar: título, data, técnica, materiais utiliza-
dos, dimensões e outras informações consideradas necessárias para melhor identificação da obra; 
3.1.2.1. Não serão aceitos originais para efeito de inscrição; 
3.1.2.2. Fotos de trabalhos experimentais (que utilizem suportes e materiais não usuais) deverão vir acompanhadas de ilustrações, esquemas e texto explicativo sobre 
manuseio e montagem; 
3.1.3. Os arquivos de audiovisual deverão ser enviados em CD com extensão em formato WAV ou MP3 para áudio e AVI e MPEG para vídeo; 
3.1.4. Até três peças gráficas (convites, catálogos e/ou cartazes) ou textos publicados na imprensa sobre a obra do artista; 
3.1.5. Cópia do Documento de Identidade, do CPF e do comprovante de residência recente; 
3.1.6. Em caso do artista nomear um representante legal para o ato de inscrição, deverão ser anexadas procuração e cópia do Documento de Identidade e do CPF do 
procurador; 
3.2. O não cumprimento do disposto neste item 2 e subitens deste Edital implicará a desclassificação do artista ou grupo inscrito para o processo seletivo do Edital 
Artes Visuais 2015, pela Comissão de Seleção. 
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1. As inscrições para a seleção são gratuitas e estarão abertas no período de 01 de abril a 15 de maio de 2015, sendo que: 
4.1.1. Somente serão aceitas inscrições de pessoas físicas diretamente responsáveis pela criação e execução de suas obras; 
4.2. Poderão se inscrever brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros com residência no Brasil, com visto de permanência definitiva e Registro Nacional de Es-
trangeiros (RNE) na forma do Estatuto dos Estrangeiros (Lei Federal nº 6.815/80). 
4.3. Fica vedada a participação no presente processo seletivo:
-Integrantes da Comissão de Seleção, bem como seus cônjuges, ascendentes, descendentes em qualquer grau e colaterais até o terceiro grau;
- Os funcionários da Fundac, em cargo comissionado e efetivo, os servidores públicos cedidos por outro órgão do município e os seus representantes legais, os côn-
juges, os parentes em linha reta e colateral até terceiro grau;
- Entidades beneficiadas com recursos municipais oriundos de transferências correntes ou de capital e os seus representantes legais, os cônjuges, os parentes em linha 
reta e colateral até terceiro grau;
-Pessoas que estejam com pendências financeiras junto a FUNDAC decorrente da não apresentação de prestação contas de projetos culturais ou por reprovação da 
mesma.
4.4. Os participantes menores de 18 (dezoito) anos deverão ser representados ou assistidos pelos pais ou responsáveis legais, salvo aqueles emancipados. 
4.5. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente pelo artista, ou por seu representante legal, ou enviadas pelos Correios, com data limite de postagem em 15 de maio 
de 2015. As propostas entregues pessoalmente, na sede da Fundac, deverão estar contidas em envelope aberto, com a seguinte identificação: 
Edital Artes Visuais FUNDAC 2015 (frente)
Destinatário: Projeto Tudoaver 
Centro Cultural de Contagem – Rua Dr. Cassiano,130, Centro, Contagem – MG, cep: 32.017-230 
Nome e endereço do artista ou do representante do grupo 
4.6. Depois de conferida a documentação, o servidor responsável deverá preencher o recibo e, em seguida, numerar e lacrar o envelope. 
4.7. As propostas enviadas pelos Correios, registradas e com aviso de recebimento, deverão estar contidas em envelope fechado, com a seguinte identificação: 
Edital Artes Visuais FUNDAC 2015 (frente)
Destinatário: Projeto Tudoaver 
Centro Cultural de Contagem – Rua Dr. Cassiano,130, Centro, Contagem – MG, cep: 32.017-230 
Nome e endereço do artista ou do representante do grupo 
4.8. Somente serão aceitas as propostas postadas até a data limite expressamente indicada neste Edital. Serão automaticamente excluídos os envelopes com a data da 
postagem posterior ao prazo estabelecido. 
4.9. No remetente deverá constar apenas o nome e o endereço do artista ou do representante do grupo. 
4.10. Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail ou fax. 
4.11. Os materiais com má qualidade de visualização e/ou identificados incorretamente não serão avaliados, implicando a imediata desclassificação do participante. 
4.12. A efetivação da inscrição implicará a automática e plena concordância, por parte do artista e/ou coletivo, com os termos deste Edital. 
4.13. A Comissão Organizadora do processo de seleção será composta pela equipe do Projeto Tudoaver da Fundac, que terá as seguintes atribuições: 
4.13.1. Coordenar o recebimento das propostas; 
4.13.2. Conferir a regularidade das mesmas, bem como as informações encaminhadas, previstas neste Edital; 
4.13.3. Organizar os trabalhos da Comissão de Seleção, viabilizando a realização das reuniões necessárias; 
4.13.4. Zelar pelo cumprimento deste Edital. 
5. DOS PRAZOS:
5.1. Da inscrição: de 01 de abril a 15 de maio de 2015. 
5.2. Horário: de 2ª a 6ª feira, das 9 às 12h e das 13h às 17h. 
5.3. Seleção: de 20 a 22 de maio de 2015. 
5.4. Divulgação da seleção: a partir de 25 de maio de 2015, no portal da Prefeitura de Contagem www.contagem.mg.gov.br, e por e-mail aos selecionados. 
5.5. Retirada de propostas não-selecionadas: de 25 de maio a 29 de junho de 2015, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 12h e das 13h às 17h.
6. DA SELEÇÃO:
6.1. As propostas serão julgadas por uma Comissão de Seleção, composta por 03 (três) profissionais notoriamente reconhecidos na área das artes visuais, designados 
pela Fundac.
6.1.1.Os trabalhos realizados pelos membros da Comissão de Seleção durante o presente edital ensejam uma ajuda de custo, no valor correspondente a R$ 500,00 
(quinhentos), para cada membro julgador. 
6.1.2. Os integrantes da Comissão de Seleção poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso de impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou de 
força maior, por outros profissionais igualmente idôneos. 
6.2. A seleção da proposta não implicará a garantia de pauta. Esta somente se efetivará com a assinatura do Termo de Concessão de Uso de Galeria de Exposição, a ser 
celebrado com a FUNDAC. 
6.3. No caso de exposição coletiva, o grupo deverá eleger um titular para a assinatura do Termo de Concessão de Uso de Galeria de Exposição. 
6.4. Os selecionados ficam impedidos de modificar o projeto apresentado, salvo sob expressa autorização da Fundac, mediante justificativa. 
6.5. Os critérios para seleção da proposta são: qualidade e contemporaneidade, relevância estética e conceitual, originalidade e ineditismo em Contagem, adequação ao 
espaço físico pretendido. A Comissão poderá não aceitar obras que exijam cuidados especiais de segurança ou que ofereçam qualquer tipo de risco à 
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segurança do público e/ou à integridade do espaço público que vier a abrigar a exposição. 
6.5.1. Os critérios acima especificados serão objeto de avaliação em reunião da Comissão de Seleção, tendo sua fundamentação registrada em Ata. 
6.6. Os selecionados receberão, no e-mail definido na ficha de inscrição, a lista de procedimentos para realização de exposição nas galerias. O Termo de Concessão de 
Uso de Galeria de Exposição deverá ser assinado na sede da FUNDAC. 
6.7. O material constante das propostas selecionadas não será devolvido aos artistas. 
6.8. As propostas não selecionadas pela Comissão de Seleção poderão ser retiradas pessoalmente ou por representante legal comprovado por meio de procuração, 
conforme indicado neste Edital.
6.9. As propostas não retiradas no prazo estipulado, terão destino conforme decisão da Equipe do Projeto Tudoaver, não cabendo à mesma a responsabilidade pela sua 
guarda. 
6.10. As decisões da Comissão de Seleção não são passíveis de questionamentos ou recursos. 
7. DAS EXPOSIÇÕES:
7.1. Os artistas ou coletivos selecionados comprometem-se a participar da exposição, nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 2015, de acordo com o 
programa expositivo estabelecido pela Equipe do Projeto Tudoaver. 
7.2. Cada exposição terá duração aproximada de 30 (trinta) dias corridos. 
7.3. As obras encaminhadas para a exposição deverão estar acompanhadas de ficha técnica da obra (autor, título, data, dimensões em cm - altura x largura x profundi-
dade, técnica e material) e anotações específicas para sua conservação e manutenção durante a exposição. 
7.4. As obras que exijam a presença do artista para sua apresentação deverão obedecer à programação estabelecida pela Equipe do Projeto Tudoaver, com todas e 
quaisquer despesas de deslocamento correndo por conta do artista. 
7.5. As obras constantes da exposição não poderão ser retiradas antes do encerramento do evento. 
8. DOS DIREITOS AUTORAIS, DE IMAGEM E DOS QUE LHE FOREM CONEXOS:
8.1. Os participantes são pessoalmente responsáveis pela originalidade e titularidade das obras, sendo de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do artista inscrito 
a observância e regularização de toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais, Conexos e de Imagem relativos às obras, à exposição e à documentação 
encaminhada para o processo de seleção. 
8.2. A Fundac e a Comissão de Seleção serão isentos de quaisquer responsabilidades, cível ou criminal, resultante de falsa imputação de autoria, titularidade ou origi-
nalidade das obras, eventualmente apuradas. 
8.3. Ficam cedidos à Fundac todos os direitos de documentar e fazer uso das imagens, por meio de foto, vídeo, texto, site ou qualquer outro meio de registro e divulga-
ção, durante todas as etapas de realização da exposição, incluindo a montagem, a exposição e a desmontagem, além de toda e qualquer programação relacionada ao 
evento. 
9. DAS OBRIGAÇÕES (após seleção):
9.1. – Da Fundac: 
9.1.1. Tornar público o resultado da seleção do presente Edital. 
9.1.2. Estabelecer a programação das exposições. 
9.1.3. Comunicar o resultado aos artistas e convocar os selecionados para assinatura do Termo de Concessão de Direito de Uso de Galeria de Exposição. 
9.1.4. Disponibilizar os espaços expositivos nos devidos prazos, bem como mobiliário museográfico (conforme disponibilidade dos mesmos na Fundac) sem cobrança 
de taxa de concessão de direito de uso. 
9.1.5. Realizar a montagem e a desmontagem da exposição, dentro de sua capacidade de assessoria técnica e nos horários de trabalho de seus funcionários.
9.1.6. Divulgar as exposições, por meio da elaboração de release, bem como das imagens cedidas pelo artista ou grupo selecionado, para os veículos de comunicação 
de Contagem. 
9.1.7. Criar e divulgar, via Internet, o convite virtual de cada exposição.
9.1.8. Disponibilizar espaço no catálogo mensal do Projeto Tudoaver, para divulgação/registro da mostra.
9.1.9. Disponibilizar cartaz em papel, 50 x 80 cm, para identificação da mostra na galeria.
9.1.10. Repassar, no tempo previsto, a quantia destinada a ajuda de custo, efetuando as retenções tributárias e previdenciárias cabíveis à espécie. 
9.1.11. Custear as despesas decorrentes do processo de seleção. 
9.2. Do artista ou coletivo:
9.2.1. Assinar, quando convocado pela Fundac, o Termo de Concessão de Direito de Uso de Galeria de Exposição, no prazo de cinco dias, sob pena de perder o direito 
de efetuar o contrato. 
9.2.2. Havendo desistência ou descumprimento das obrigações constantes no presente Edital e no contrato, assumidas pelo artista ou representante do grupo, deverá o 
mesmo restituir a totalidade dos recursos financeiros recebidos de uma única vez, no momento de seu desligamento do projeto. 
9.2.3. Fornecer mobiliário, equipamentos e materiais não disponíveis na Fundac, sendo de sua total responsabilidade a operacionalização e manutenção dos mesmos. 
9.2.4. Caso necessário, fornecer equipe de montagem e desmontagem para a exposição fora do horário de trabalho dos funcionários da Fundac ou quando a monta-
gem exigir mão de obra especializada ou em número maior do que o de funcionários disponíveis no Departamento de Artes Plásticas. 
9.2.5. Cumprir os dias e horários estipulados para montagem e desmontagem da exposição. 
9.2.6. Fornecer textos para elaboração de release e imagens para a Fundac para distribuição aos veículos de comunicação de Contagem, até 20 (vinte) dias antes da 
data de abertura da exposição. 
9.2.7. Fornecer à Fundac a relação completa das obras a serem expostas. Essa relação, depois de conferida pelas duas partes, será rubricada, a fim de facilitar a retirada 
das mesmas no encerramento da exposição.
9.2.8. Cuidar do traslado das obras do local de origem até o local em que serão expostas e do seu retorno ao local de origem após o encerramento da exposição.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. A Fundac viabilizará a inclusão da exposição no catálogo do Projeto Tudoaver. 
10.2. Outros custos da exposição, não especificados nas obrigações das partes, estabelecidos neste Edital, correrão por conta e risco do artista ou grupo selecionado. 
10.3. As datas das exposições poderão ser alteradas por comum acordo entre as partes ou unilateralmente, pela Fundac, por motivos de conveniência e oportunidade, 
mediante comunicação expressa ao artista. 
10.4. Não serão aceitas propostas que não estejam de acordo com os termos deste Edital. 
10.5. Aos artistas selecionados por meio deste Edital compete observar também as disposições contidas na lista de procedimentos para realização de exposições nas 
galerias da Fundac. 
10.6. A Comissão de Seleção é soberana para julgar as questões de natureza artística relativas às exposições, não cabendo qualquer tipo de recurso contra suas de-
cisões. A decisão final, sobre a conveniência de contratá-las, ou não, cabe à Fundac. 
10.7. Será destinado uma ajuda de custo aos selecionados, a título de auxílio para a viabilização da exposição, no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada exposição. 
Esta quantia será repassada aos selecionados, artista ou representante do grupo, em uma única parcela, após colhidas todas as assinaturas do contrato da exposição. 
10.8. Proponente, para fins deste Edital, é o artista que se interessar em se inscrever, ou o representante do grupo, no caso de proposta coletiva. 
10.9. A Fundac fica isenta de responsabilidade por eventuais perdas ou avarias das obras constantes da exposições selecionadas neste edital. É facultativo ao artista a 
contratação de seguro para as mesmas. 
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10.11. Constam também deste edital, o anexo I (Ficha de inscrição) e anexo II (Plantas das galerias e mobiliário expográfico).
10.12. O presente edital ficará à disposição dos interessados na página da Prefeitura Municipal de Contagem – www.contagem.mg.gov.br.
10.13. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas junto à Comissão Organizadora, por meio do endereço eletrônico projetotu-
doaver@gmail.com ou pelo telefone (31)3352-5347.
10.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem / Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente Edital, com renúncia expressa 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Contagem, 01 de abril de 2015. 
Renata Lima 
Fundação Cultural do Município de Contagem 
Presidente

Concordo com os dispositivos constantes no Edital de Seleção Artes Visuais 2015 da Fundac, baseado nele, apresento minha proposta de participação para a seleção 
dos expositores no segundo semestre de 2015 para ocupação das galerias: Galeria do Centro Cultural de Contagem e Galeria da Prefeitura de Contagem.
Nome completo: __________________________________________________________
Nome artístico: ___________________________________________________________
Local e data de nascimento: _________________________________________________
CPF: ___________________________  RG [identidade]: ___________________________
ENDEREÇO COMPLETO: 
Rua/Av. :               Apto./Bloco Bairro : ____________________________________________________
CEP: _____________  Cidade: ____________________________________________ 
Telefones de contato [inclusive o ddd]: _______________________________________
E-mail: ______________________ homepage :___________________________________
EXPOSIÇÃO [  ] INDIVIDUAL [  ] COLETIVA Linguagem [  ] CERÂMICA [  ] DESENHO [  ] ESCULTURA [  ] FOTOGRAFIA [  ] GRAVURA[  ] OBJETO [  ] PINTURA [  ]  OUTRA 
MANIFESTAÇÃO_________________
Mês preferencial para realização de sua exposição. Favor propor três opções entre abril de 2015 e fevereiro de 2016.
1° Opção _______________ 2° Opção__________________ 3° Opção ________________
PLANEJAMENTO DA MOSTRA
Nome da exposição _________________________________________________________
Quantidade de obras a serem expostas _____ 
Técnica utilizada _____________________________________________________    
Dimensão das obras a serem expostas _____________________   ____________________________ 
Proposta a ser apresentada __________________________________________________________________________________
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Breve currículo artístico _________________________________________________________________________________________________________________________________
________________
Exposições
________________________________________________________________________
Declaro conhecer e concordar com as cláusulas e condições do Edital 003/2015 Fundac, que li e cumprirei inte gralmente, se selecionado pela Comissão Julgadora Inde-
pendente do programa.
_________________________________________________________________________
local, data
________________________________________________________________________
assinatura

Funec

PORTARIA Nº 012 de 30 de  março de 2015 
Nos termos da Lei Federal nº 9394/1996, da Lei Municipal nº 1101 de 21/05/1973, que criou a FUNEC, atualmente regida pela Lei Complementar nº 069, de 22/10/2009, 
publicada no DOC - Diário Oficial de Contagem, de 26/10/2009, Edição nº 2485, do artigo 1º da Resolução SEE nº 170, de 29 de janeiro de 2002, do artigo 16 da 
Resolução CEE nº. 449, de 1º de agosto de 2002, do Decreto Federal nº. 5154, de 23 de julho de 2004, Artigos 6º e 7º da Lei nº 4203/2008, alterada pela Lei nº 
4597/2013, que institui o Sistema de Ensino de Contagem e considerando o Parecer Nº 006/2015, de 25 de março de 2015/CMEC, aprova o Regimento Escolar das 
Unidades Escolares da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC.
Contagem, 30 de março de 2015. 
  José Ramoniele Raimundo dos Santos
Secretária Municipal de Educação 

APRESENTAÇÃO
A Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC foi criada pela Lei Municipal nº 1.101, de 21/03/1973, que, ao longo desses 41(quarenta e um) anos, foi alterada por 
várias outras. 
Atualmente, a Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC é regida pela Lei Complementar nº 069, de 22/10/2009, publicada no DOC – Diário Oficial de Contagem, de 
26/10/2009, Edição nº 2485, páginas 2 e 3.
Trata-se de uma entidade instituída por prazo indeterminado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito público, sede e foro no município de Contagem, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
A Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, cujo ensino é gratuito, tem por finalidades:
• desenvolver o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura.
• prestar assessoria e consultoria técnica a órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual e federal e da iniciativa privada.
• planejar, coordenar e aplicar a política educacional de Ensino Médio, Educação Profissional e Tecnológica e Ensino Superior no Município.
• planejar, coordenar e promover a educação profissional de graduação mediante oferta de cursos superiores.
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• prestar serviço de planejamento, coordenação e elaboração de concursos públicos e processos seletivos simplificados a órgãos e entidades da administração 
pública municipal, estadual e federal e da iniciativa privada.
Atualmente, a Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC conta com 13 unidades, sendo duas delas com sedes próprias (Riacho e CENTEC) e as demais funcionando em 
regime de coabitação nas escolas municipais de ensino fundamental. A Fundação atende a 3.496 alunos, distribuídos no ensino médio; na educação profissional técnica 
de nível médio, nas formas integrada, subsequente e concomitante; e em cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores. 
1. IEC – Unidade Alvorada: ensino médio / educação profissional técnica de nível médio na forma subsequente.
Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Central Parque / Telefone: 3398-3531
Portaria nº 746/2013
2. IEC – Unidade Amazonas: ensino médio / educação profissional técnica de nível médio na forma subsequente.
Rua Japurá, 449 – Amazonas / Telefone: 3363- 5698
Portaria nº 31/2013
3. IEC – Unidade CENTEC: ensino médio / educação profissional técnica integrada de nível Médio, concomitante e subsequente 
Rua Bernardo Monteiro, 20 – Centro / Telefone: 3398-1900
Portaria nº 540/85; Portaria nº 746/03,  Portaria nº 244/2011 e Portaria nº 354/2013
4. IEC – Unidade Cruzeiro do Sul: ensino médio / educação profissional técnica de nível médio, na forma subsequente
Rua Lisboa, 201 – Santa Cruz / Telefone: 3391- 4687
Portaria nº 1771/02;  Portaria nº 1256/02; Portaria nº 1346/02; Portaria nº 263/2013 e Portaria nº 747/2013
5. IEC – Unidade Inconfidentes: ensino médio / educação profissional técnica de nível médio, nas formas concomitante e subsequente
Praça Marília de Dirceu, 20 – Inconfidentes / Telefone: 3361-3264
Portaria nº 1354/90, Portaria nº 386/03, Portaria nº 1338/90, Portaria nº 1045/2011, Portaria nº  803/2011 e Portaria nº 548/2013.
6. IEC – Unidade Industrial: ensino médio 
Rua Professora Adalgisa Cândido de Souza, 170, Industrial / Telefone: 3382-1388
             Portaria nº 734/92, Portaria nº 1074/94
7. IEC – Unidade Nova Contagem: ensino médio
Av. VC4, 777 – Nova Contagem / Telefone: 3911-5163
Portaria nº 852/2005
8. IEC – Unidade Novo Eldorado: ensino médio, educação profissional técnica de nível médio subsequente
Praça Nossa Senhora da Conceição, 335, Novo Eldorado / Telefone: 3391-4505
Portaria nº 549/2013  e  Portaria nº 35/2013
9. IEC – Unidade Oitis – ensino médio
Rua Cinco A, 20, Oitis / Telefone: 3912 -7813
Portaria nº 008/2014
10. IEC – Unidade Pampulha – ensino médio
Rua Santo Antônio, 60 – Tijuca / Telefone: 3397-8196
Portaria Nº 346/2011
11. IEC – Unidade Petrolândia – ensino médio
Rua Refinaria União, 194,  Petrolândia / Telefone: 3397- 9211
Portaria nº 984/94, Portaria nº 491/95, Portaria nº 732/92
12. IEC – Unidade Ressaca – ensino médio, educação profissional técnica de nível médio subsequente
Rua Rubi, 850 – São Joaquim / Telefone 3357- 4855
Portaria nº 960/2011 e Portaria nº 745/2013.

13. IEC – Unidade Riacho - profissional técnica integrada de nível médio e subsequente. 
Rua Rio Tietê, 211, Riacho / Telefone 3392- 0288
Portaria nº 469/97 e Portaria nº 65/2013
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
IDENTIFICAÇÃO E ENTIDADE MANTENEDORA
Art. 1º – Os Institutos Educacionais de Contagem – IEC(s) são mantidos pela Fundação de Ensino de Contagem (FUNEC), com a finalidade de ministrar ensino médio, 
educação profissional técnica integrada de nível médio concomitante e subsequente, complementações de qualificações profissionais de auxiliares para técnicos, além 
de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores.
Art. 2º – A FUNEC, entidade de direito público, sem fins lucrativos, instituída pela Lei Municipal n.º 1.101, de 21 de março de 1.973, alterada em seu artigo 1º pela Lei 
Municipal nº 1.112, de 21 de maio de 1973, modificada pela Lei Municipal nº 1318, de 28 de dezembro 1.977, modificada pela Lei Municipal nº 2.235 e pela Lei Mu-
nicipal nº 2.236, ambas de 03 de julho de 1991, revogadas, respectivamente, pela Lei Complementar nº 030, de 20 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto 
nº 555, de 28 de dezembro de 2006, e modificada pela Lei Complementar nº 056, de 14 de janeiro de 2009, e Lei Complementar nº 3.983, de 23 de fevereiro de 2006, 
com sede e foro nesta cidade, passa a ter sua organização administrativa e estatutária disciplinada pelos seguintes dispositivos legais:
•Lei Complementar nº 030, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Fundação de Ensino de Contagem;
• Decreto nº 555, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre alocação, denominação e atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Funda-
ção de Ensino de Contagem – FUNEC;
• Lei Complementar nº 056, de 14 de janeiro de 2009; 
• Lei Complementar nº 069, de 22 de outubro de 2009; 
•O Estatuto da Fundação de Ensino de Contagem. 
Art. 3º – Os Institutos Educacionais de Contagem são regidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e normas complementares nacionais e estaduais, por 
este Regimento, por seu Projeto Político Pedagógico e pelo Estatuto de sua entidade mantenedora, no que couber.
Art. 4º – Os IEC(s) se relacionam com a entidade mantenedora por meio de seu Dirigente Escolar.
                                                CAPÍTULO II
                              DAS FINALIDADES E OBJETIVOS
Art. 5º – A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvim-
ento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho.
Art. 6º – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, vedada qualquer forma de discriminação e segregação; 
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II – garantia da qualidade no acesso e permanência dos estudantes com deficiência;
III – garantia de uma educação igualitária e de qualidade; 
IV – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
V – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
VI – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma da LDBEN e da legislação vigente no município;
IX – valorização da experiência extraescolar;
X – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XI – o trabalho como princípio educativo. 
Art. 7º – A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação integral indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para ingresso no mundo do trabalho e em estudos posteriores.
Art. 8º – A FUNEC poderá, mediante convênio ou contrato com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, prestar serviços educacionais, voltados à 
qualificação profissional, ao desenvolvimento cultural e desportivo do jovem e do adulto, de modo a favorecer no educando a descoberta de suas potencialidades de 
ser e de fazer.
Seção I
           DOS OBJETIVOS GERAIS DOS IEC(s)
Art. 9º – São objetivos dos Institutos Educacionais de Contagem: 
I – ministrar o ensino médio, destinado à formação integral dos jovens e adultos, assegurando a todos os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os con-
hecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos e garantindo a preparação básica para o trabalho e a cidadania, tendo em 
vista o desenvolvimento da compreensão dos “fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos”;
II – oferecer aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos estudos oportunidades educacionais apropriadas, de acordo com seus 
interesses, condições de vida e trabalho, na idade adequada; 
III – ministrar a educação profissional técnica de nível médio a jovens e adultos – nas formas integrada, concomitante e/ou subsequente –  fundamentada na integração 
de trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral e proporcionando aos educandos o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida pessoal e 
profissional; 
IV – oferecer uma educação de qualidade, considerando as condições geracionais, de gênero e de orientação sexual, de credo, de relações étnico-raciais, de ideologia e 
de condição socioeconômica como elementos fundantes da formação humana; 
V – possibilitar ao educando condições de desenvolver uma reflexão crítica necessária para a compreensão do papel do homem na natureza.
DO ENSINO MÉDIO
Art. 10 – O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:
I – consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II – aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
III – compreender criticamente os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
Art.11 – O ensino médio integrado, estruturado em regime anual ou semestral, de acordo com o plano de cada curso, tem como objetivo assegurar simultaneamente 
o cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o exercício das profissões técnicas.
CAPÍTULO III
DAS MODALIDADES DE ENSINO
Seção I
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Art. 12 – A EJA - Educação de Jovens e Adultos será destinada aos sujeitos que não tiveram condições de acesso, permanência e êxito nos estudos na idade adequada e 
será ministrada com base nos seguintes princípios:
I – respeito aos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, ao bem comum e à ordem democrática e àqueles  que fortaleçam os 
vínculos da família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca;
II – coerência com os princípios estéticos, políticos e éticos, abrangendo a estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética da identidade;
III – propostas pedagógicas da escola e os currículos delas constantes que incluam o desenvolvimento da capacidade de aprender e continuar aprendendo; da autono-
mia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão do significado das ciências, das letras e das artes e do processo de transformação da sociedade e da cultura, 
possibilitando a construção de conhecimentos críticos necessários ao exercício da cidadania e do trabalho;
IV – adequação dos IEC(s), da melhor maneira possível, às necessidades dos alunos e do meio social, para organização, inclusive dos espaços e do tempo, a fim de 
atender à observância dos princípios pedagógicos da Identidade, da Diversidade, da Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização; 
V – igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a qualidade para todos,  a gestão democrática visando à socialização do poder; a liberdade para 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber direcionados para uma intencionalidade definida coletivamente; a valorização do magistério no sentido de sua 
formação e condições gerais de trabalho.
Seção II
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
Art. 13 – A educação profissional técnica de nível médio tem por objetivos: 
I – promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de 
atividades produtivas;
II – proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao nível médio;
III – especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; 
IV – qualificar sócio-profissionalmente jovens e adultos trabalhadores,  visando ao aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho. 
Art. 14 – A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida na forma integrada ao ensino médio, concomitante e subsequente, ou por diferentes estraté-
gias de educação continuada, como complementações de habilitações técnicas. 
§ 1º – A articulação entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio poderá ocorrer tanto com o ensino médio regular, quanto com os cursos de 
Educação de Jovens e Adultos de ensino médio. 
§ 2º – Essa articulação dar-se-á de forma integrada, concomitante ou subsequente ao ensino médio. 
§ 3º – Nessa articulação, os IEC(s) deverão observar o seguinte:
I – os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais;
II – as normas complementares e exigências de cada IEC, nos termos do seu Projeto Político-Pedagógico;
III – a organização curricular por áreas profissionais em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica;
IV – a articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia.
        TÍTULO II



Contagem, 1 de  abril de 2015 Página 41 de 53 Diário Oficial de Contagem - Edição 3596

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

         ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
                       CAPÍTULO I
            DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
 Art. 15 – A organização do trabalho pedagógico deve ser compreendida numa     perspectiva democrática, pautada no trabalho coletivo da comunidade escolar, com 
observância dos dispositivos constitucionais, da LDBEN nº 9.394/96 e da legislação vigente. 
Art. 16 – O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos profissionais dos IEC(s), para a realização do processo educativo 
escolar. 
Art. 17 – A organização democrática, no âmbito da escola, fundamenta-se no processo de participação e corresponsabilidade da comunidade escolar na tomada de 
decisões coletivas, para elaboração, implan¬tação e acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico. 
Art. 18 – A organização do trabalho pedagógico caberá ao Conselho Escolar, à equipe de direção, aos órgãos colegiados de representação da comunidade escolar, ao 
Conselho de Classe e à equipe pedagógica, docente, técnico-administrativa e auxiliar.
Art. 19 – São elementos da gestão democrática a escolha da equipe de direção pela comunidade escolar, na conformidade da lei, e a constituição de um órgão máximo 
de gestão colegiada, denominado “Conselho Escolar”. 
Seção I

DO CONSELHO ESCOLAR
Art. 20 – O Conselho Escolar é um órgão colegiado, representativo da comunidade escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora, sobre a orga-
nização e realização do trabalho pedagógico e administrativo da Unidade Escolar, em conformidade com as políticas e diretrizes educacionais da FUNEC, observando a 
Constituição Federal de 1988,  a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 / 96, a Resolução Municipal nº 004/2007, o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar, para o 
cumprimento da função social e específica da escola.
Art. 21 – O Conselho Escolar deverá ser constituído pelos princípios da representatividade democrática, da legitimidade e da coletividade.
Parágrafo único – O Conselho Escolar terá como membro nato o Diretor da Unidade, eleito para o cargo, fazendo parte dos 50% da representação da categoria profis-
sionais da escola, em conformidade com a legislação pertinente, constituindo-se no Presidente do referido Conselho.
O Conselho Escolar constituído poderá eleger seu vice-presidente, maior de 18 (dezoito) anos, dentre os membros que o compõem;
Art. 22 – Os representantes do Conselho Escolar serão escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo, de cada segmento escolar, garantindo a representativi-
dade de todos os níveis e modalidades de ensino.
Parágrafo único – No ato de eleição, para cada membro será eleito também um suplente, que substituirá o membro efetivo em sua ausência ou impedimento.
Art. 23 – O Conselho Escolar com, no mínimo 06 (seis) e no máximo 16 (dezesseis) integrantes, de acordo com o princípio da representatividade que abrange toda a 
comunidade escolar, terá assegurada, na sua constituição, a paridade (número igual de representantes por segmento) e a seguinte proporcionalidade:
I –  50% (cinquenta por cento) para as categorias profissionais da escola: professores, pedagogos, funcionários;
II – 50% (cinquenta por cento) para a categoria comunidade atendida   pela escola: alunos, pais e responsáveis por alunos.
Art. 24 – O Conselho Escolar, de acordo com o princípio da representatividade e proporcionalidade, é constituído pelos seguintes conselheiros:
 a) diretor;
 b) representantes do quadro de magistério;
 c) representantes do quadro administrativo;
 d) representantes dos pais de alunos;
 e) representantes do grêmio estudantil ou do aluno.
Art. 25 – São atribuições do Conselho Escolar:
I – aprovar e acompanhar a efetivação do projeto político-pedagógico da escola;
II – favorecer a melhoria das condições de aprendizagem e da organização escolar;
III – criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática na elaboração do projeto político-pedagógico;
IV – deliberar sobre as prioridades, acompanhar e aprovar a aplicação de recursos do caixa escolar, obedecidos os dispositivos legais pertinentes;
V – acolher e apoiar a implantação dos programas e projetos de interesse público, especialmente aqueles que priorizam as políticas afirmativas;
VI – prestar contas da execução de suas competências à assembleia escolar;
VII – elaborar seu estatuto e submetê-lo à apreciação da assembleia escolar;
VIII – articular ações com segmentos da sociedade que possam contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem;
IX – aprovar e acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar, observadas a legislação vigente e as diretrizes estipuladas pela SEDUC e
pela FUNEC;
X – debater e deliberar sobre os problemas não previstos no projeto político-pedagógico e que envolvam as unidades;
XI – analisar os problemas relacionados com a demanda e a evasão escolar, bem como contribuir para a superação dos mesmos;
XII – decidir sobre os procedimentos relativos à integração com outros equipamentos públicos, instituições, organizações da sociedade em seu âmbito local, em confor-
midade com a política da FUNEC / SEDUC;
XIII – elaborar e aprovar normas próprias de funcionamento e o calendário de reuniões;
XIV – apreciar, periódica e sistematicamente, informações sobre o uso dos recursos financeiros, a qualidade dos serviços prestados e os resultados obtidos, bem como 
divulgar tais informações à comunidade escolar;
XV – tornar públicas, e dar ampla divulgação, a todas as suas ações e deliberações, imediatamente, por meio de murais, boletins, jornais locais, reuniões, assembleias 
gerais e outros meios de comunicação disponíveis, para prestação de contas;
XVI – buscar intercâmbio e integração com outros conselhos existentes no município, escolares ou não;
XVII – convocar assembleias gerais ordinárias, no mínimo 02 (duas) vezes no ano, e assembleias extraordinárias,quando for necessário, para:
1.  apresentar  e/ou avaliar o Plano da Escola;
2.  prestar  contas dos trabalhos do Conselho;

3.  tratar de assuntos gerais julgados necessários;
4.  debater  temas polêmicos importantes para a comunidade     
          escolar, antes de decisões no Conselho.
 XVIII – analisar a substituição de conselheiros, em casos de perda de 
 mandato, abuso de poder ou renúncia, de acordo com o previsto no         
 Estatuto do Conselho Escolar.
Parágrafo único – Os casos de substituição e perda de mandato dos conselheiros deverão estar previstos no Estatuto do Conselho de Escola.

Seção II
DA ORGANIZAÇÃO DO CAIXA ESCOLAR
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Art. 26 – O Caixa Escolar é organizado de acordo com o Decreto Municipal nº 788, de 09 de outubro de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de 
recursos mediante convênios no âmbito da administração direta e indireta do município de Contagem, e com o Decreto Municipal nº 936, de 16 de maio de 2008.
§ 1º – Considera-se Caixa Escolar, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída na forma da lei civil, cujo quadro social seja representativo da 
comunidade escolar.
§ 2º – O quadro social do Caixa Escolar deverá ser  composto por servidores públicos municipais das escolas, pais ou responsáveis dos alunos, pessoas da comunidade e 
demais cidadãos interessados em participar da gestão da educação municipal.
§ 3º – O Caixa Escolar deverá contar obrigatoriamente com organização institucional básica, descrita em seu Estatuto, constituída por Assembleia Geral, Diretoria e 
Conselho Fiscal, este último dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, 
emitindo pareceres para os demais organismos da entidade.
§  4º – São objetivos do Caixa Escolar:
I  –  contribuir para o funcionamento eficiente e criativo da escola;
II – promover, em caráter complementar e subsidiário, a melhoria do ensino;
III – colaborar na execução de política de concepção da escola como agência comunitária em seu sentido mais amplo.
Seção III

DA EQUIPE DE DIREÇÃO
Art. 27 – A direção escolar é composta pelo(a) diretor(a) e  vice-diretor(a), ambos(as) escolhidos(as) democraticamente entre os componentes da comunidade escolar, 
conforme Lei Complementar Municipal nº 90, de 30 de julho de 2010, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do magistério e demais servidores públi-
cos dos quadros setoriais de educação e da FUNEC do Poder Executivo do Município de Contagem. 
§ 1º – O(a) Diretor(a) e o(a) Vice estão diretamente subordinados à Presidência da FUNEC. 
§ 2º – O processo de consulta à comunidade escolar será efetivado por meio de regras constantes em regulamento próprio, estabelecido por comissão paritária criada 
para este fim, conforme prevê a Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010. 
Art. 28 – A função de diretor(a), como responsável pela efetivação da gestão democrática, é a de assegu¬rar o alcance dos objetivos educacionais definidos no projeto 
político-pedagógico do estabelecimento de ensino. 
Art. 29 –  São atribuições do Diretor de Estabelecimento de Ensino: 
I – dirigir a unidade escolar da FUNEC;
II – coordenar a elaboração e a  implementação do projeto pedagógico da escola;
III – planejar, executar, controlar e avaliar as atividades da unidade escolar;
IV – promover a articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional;
V – representar as atividades administrativas e pedagógicas da unidade escolar;
VI – elaborar e encaminhar registros de frequência e pontualidade dos servidores da unidade escolar;
VII – efetivar o processo de gestão democrática, fortalecendo os colegiados escolares e demais instâncias participativas da unidade escolar;
VIII – zelar pela segurança e disciplina da unidade escolar;
IX - apresentar relatórios de gestão da unidade escolar;
X – planejar, autorizar e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros, bem como prestar contas, apresentando demonstrativos financeiros da unidade escolar à 
Presidência da FUNEC e à comunidade escolar.
Art. 30 – Compete ao(à) vice-diretor(a) assessorar o(a) diretor(a) em todas as suas atribuições e substituí-lo(a) na sua falta ou por algum impedimento.
Seção IV
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE REPRESENTAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR
Art. 31 – Os segmentos sociais organizados e reconhecidos como órgãos colegiados de representação da comunidade escolar estão legalmente instituídos por estatutos 
e regulamentos próprios. 
Art. 32 – O Grêmio Estudantil é o órgão máximo de representação dos estudantes do estabelecimento de ensino, com o objetivo de defender os interesses individuais e 
coletivos dos alunos, incentivando a cultura literária, artística e desportiva de seus membros. 
Parágrafo único – O Grêmio Estudantil é regido por estatuto próprio, aprovado e homologado em  Assembleia Geral, convocada especificamente para este fim.
Seção V
DO CONSELHO DE CLASSE
Art. 33 – O Conselho de Classe é o órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político-
Pedagógico da escola e no Regimento Escolar, com a responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a efetivação do 
processo de ensino e aprendizagem. 
Art. 34 – A finalidade da reunião do Conselho de Classe, após analisar as informações e os dados apresentados, é a de intervir, em tempo hábil, no processo de ensino e 
aprendizagem, com o objetivo de propiciar ao aluno formas diferenciadas de se apropriar dos conteúdos curriculares estabelecidos. 
Parágrafo único – É de responsabilidade da equipe pedagógica organizar as informações e os dados coletados a serem analisados no Conselho de Classe. 
Art. 35 – Ao Conselho de Classe cabe verificar se os objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, avaliativos e relações estabelecidas na ação pedagógico-edu-
cativa estão sendo cumpridos de maneira coerente com o projeto político-pedagógico do IEC. 
Art. 36 – O Conselho de Classe constitui-se em um espaço de reflexão pedagógica, em que todos os sujeitos do processo educativo, de forma coletiva, discutem  alter-
nativas e propõem ações eficazes que possam sanar as necessidades/dificuldades apontadas no processo de  ensino e aprendizagem.
Art. 37 – O Conselho de Classe reunir-se-á ordinariamente em datas previstas em calendário escolar e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. 
Art. 38 – As reuniões do Conselho de Classe serão lavradas em Ata, pelo(a) secretário(a) da escola, como forma de registro das decisões tomadas.
Art. 39 – São atribuições do Conselho de Classe: 
I – analisar as informações sobre os conteúdos curriculares, encaminhamentos metodológicos e práticas avaliativas que se referem ao processo ensino e aprendizagem; 
II – propor procedimentos e formas diferenciadas de ensino e de estudos para a melhoria do processo ensino e aprendizagem; 
III – estabelecer mecanismos de recuperação de estudos, concomitantes ao processo de aprendizagem, que atendam às reais necessidades dos educandos, em con-
sonância com a proposta pedagógica da escola; 
IV – acompanhar o processo de avaliação de cada turma, devendo debater e analisar os dados qualitativos e quantitativos do processo ensino e aprendizagem; 
V – atuar com corresponsabilidade na decisão sobre a possibilidade de avanço do aluno para série/etapa subsequente, ou retenção, após a apuração dos resultados 
finais, levando-se em consideração o desenvolvimento integral do aluno.
Seção  VI
DA EQUIPE PEDAGÓGICA
Art. 40 – A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, implantação e  implementação, no estabelecimento de ensino, das diretrizes curriculares definidas no 
Projeto Político-pedagógico e no Regimento Escolar, em consonância com a política educacional e com as orientações estipuladas pela administração da FUNEC.
Art. 41 – A equipe pedagógica é composta pelo (a) pedagogo(a) e pelos coordenadores de cursos da educação profissional técnica de nível médio.
Art.42 – Compete à equipe pedagógica: 
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I – exercer a coordenação pedagógica nos estabelecimentos de ensino;
II – promover a articulação da comunidade escolar, em busca da qualidade do processo educacional;
III – participar da elaboração, coordenação e  implementação do projeto político pedagógico da escola;
IV– colaborar na elaboração do currículo pleno da escola;
V – assessorar pedagogicamente os docentes e diretores;
VI – avaliar, sistematicamente, a prática pedagógica, promovendo   e coordenando reuniões destinadas ao estudo e à reflexão do trabalho desenvolvido, com vistas  à 
elaboração de propostas de intervenção que contribuam para a melhoria da qualidade de ensino;
VII – articular as atividades culturais e esportivas da escola;
VIII – acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como o aproveitamento escolar dos mesmos;
IX – coordenar o processo de formação continuada dos educadores da escola;
X – cumprir o Regimento Escolar da FUNEC, bem como a legislação vigente;
XI – promover ações de integração dos alunos ao mundo do trabalho;
XII – elaborar e atualizar o Plano de Curso, quando necessário;
XIII – acompanhar e avaliar a elaboração e atualização dos planos de ensino; 
XIV – elaborar o horário de aulas; 
XV – elaborar o planejamento anual e semestral;
XVI – acompanhar a execução do planejamento semestral; 
XVII – planejar, organizar e executar as visitas técnicas;
XVIII – acompanhar o desempenho das turmas;
XIX – acompanhar os professores no desempenho de suas funções;
XX – realizar as reuniões dos Conselhos de Classe qualitativos e quantitativos;
Art. 43 – Na educação profissional técnica de nível médio, a coordenação dos cursos será exercida por professores ou pedagogos. 
Art. 44 – São atribuições específicas dos coordenadores dos cursos técnicos: 
I – orientar o estudante quanto aos aspectos funcionais, pedagógicos e legais do estágio supervisionado;
II – orientar e apoiar o professor quanto à sua capacitação técnica e atualização nas disciplinas específicas da formação profissional;
III – planejar, organizar e acompanhar o funcionamento dos laboratórios; 
IV – planejar e acompanhar os estudantes em visitas técnicas que tenham como objetivo a complementação da formação profissional; 
V – planejar e realizar atividades de formação do discente que visem ao aprimoramento da formação técnica; 
VI – realizar, periodicamente, avaliação do curso.
Seção VII
DA EQUIPE DOCENTE
Art. 45 – A equipe docente é constituída de professores regentes, devidamente habilitados, conforme Art. 62 da Lei 9.394 / 96 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.
Art. 46 – Compete aos docentes: 
I – exercer a docência, participando da elaboração do projeto pedagógico do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos em Lei e de acordo com Calendário Escolar;
VI – participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VII – participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
VIII – cumprir o Regimento Escolar da FUNEC, bem como a legislação vigente;
IX – orientar, juntamente com o coordenador de curso, os estágios de educação profissional, quando necessário.
Seção VIII
DA EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DOS ASSISTENTES ESCOLARES
Art. 47 – O quadro dos servidores da Educação da FUNEC é composto pelos seguintes cargos de provimento efetivo, de natureza administrativa:
                 a) Secretário Escolar;
      b) Auxiliar de Secretaria Escolar;
      c) Auxiliar de Biblioteca Escolar;
       d) Assistente Escolar;
      e) Agente de Serviços Escolares;
      f) Auxiliar de Serviços Escolares;

Art. 48 – A Secretaria Escolar está subordinada à Diretoria do IEC, sendo encarregada dos serviços de escrituração e registro escolar, de pessoal, de arquivo, fichário e 
preparação de correspondências do estabelecimento.
Art. 49 – O serviço de secretaria será exercido por secretário(a), que tenha a habilitação e/ ou autorização para tal, e auxiliares, em conformidade com o disposto na Lei 
nº 3983, de 23 de fevereiro de 2006.
Art. 50 – Compete ao Secretário Escolar:
I – atender, cordialmente, ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhes as informações solicitadas;
II – planejar, coordenar e supervisionar o serviço de secretaria da escola, inclusive a elaboração de relatórios, boletins,  e controle de frequência dos alunos;      
III – manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro;
IV – controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria;
V – redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e seu recebimento;
VI – participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as atas correspondentes;
VII – executar os serviços de digitação da secretaria da escola, quando necessário;
VIII – distribuir e acompanhar os encargos da secretaria por seus auxiliares;
IX – receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos;
X – registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos, procedendo a anotações e controle;
XI – preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros;
XII – executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples;
     XIII – arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias,  
     normas e processos;
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XIV – controlar e manter atualizados arquivos e fichários;
XV – elaborar, atualizar e conferir folhas de pagamento, relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais;
XVI – organizar e manter em dia a publicação de Leis, Regulamentos, Diretrizes, Ordens de Serviços, Circulares, Resoluções e todos os documentos recebidos e/ou 
expedidos;
XVII – encarregar-se das atividades relativas à matrícula, transferência e conclusão de cursos;
XVIII – confeccionar toda documentação relacionada à vida escolar do aluno e dos profissionais da escola;
XIX – participar de formação continuada e de reuniões pedagógicas e administrativas para as quais for convocado;
XX – participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico;
XXI – desempenhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.
Art. 51 – Compete ao Auxiliar de Secretaria:
I – atender, cordialmente, ao público, alunos, professores e pessoal administrativo, prestando-lhes as informações solicitadas;
II – conhecer, cumprir e arquivar as normas legais atinentes ao pessoal e ao ensino;
III – manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro;
IV – auxiliar a direção na organização do calendário escolar;
V – controlar o material permanente, de consumo e os equipamentos da Secretaria;
VI – redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento;
VII – executar os serviços de digitação da secretaria escolar;
VIII – organizar o funcionamento dos serviços de escrituração escolar do aluno e dos profissionais da escola;
IX – participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico;
X – desempenhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.
Art. 52 – Compete ao Auxiliar de Biblioteca Escolar:
I – atender aos usuários da biblioteca em suas demandas de pesquisas e estudo, orientando-os quanto ao uso dos catálogos e na localização de materiais bibliográficos 
e audiovisuais;
II – conferir e registrar novos itens do acervo da biblioteca, preparando-os para o procedimento técnico;
III – ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audiovisuais da biblioteca;
IV – preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico;
V – manter a adequada organização dos materiais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, posicionando-os corretamente nas estantes e armários, para facilitar a 
localização e uso;
VI – proceder à inscrição de leitores para facilitar, sob empréstimo, a retirada de obras;
VII – efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e audiovisuais, de acordo com normas preestabelecidas pela biblioteca;
VIII – controlar pedidos de reservas e os empréstimos de livros, bem como outros materiais, anotando as situações em fichas próprias;
IX – controlar devoluçes de livros e outros materiais emprestados para que ocorram dentro dos prazos previstos;
X – recuperar livros e materiais da biblioteca;
XII – selecionar e organizar materiais bibliográficos para uso dos professores, alunos e funcionários, bem como controlar a circulação desses materiais;
XIII – divulgar informações por meio de boletins ou de outros veículos disponíveis;
XIV – incentivar e orientar a consulta, a pesquisa e a leitura;
XV – sugerir ao administrador a aquisição de publicações diversas;
XVI – promover campanhas e ações culturais periódicas para despertar e/ou incrementar o gosto pela leitura;
XVII – promover eventos para o enriquecimento do acervo bibliográfico;
XVIII – participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico; 
XIX – executar outras funções, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo diretor.
Art. 53 – Compete ao Assistente Escolar:
I – orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica;
II – contribuir para a formação de cidadãos conscientes e saudáveis, estimulando a construção de atitudes e hábitos de higiene pessoal, ambiental e alimentar;
III – prestar primeiros socorros e, junto à direção, cuidar do encaminhamento médico, se necessário;
IV – controlar a disciplina e movimentação de alunos no âmbito da escola;
V – contribuir no desenvolvimento de atividades sociais e esportivas, comemorações, festas e outras solenidades promovidas pela escola;
VI – zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados pela comunidade escolar e/ou 
terceiros;
VII – participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico;
VIII – desempenhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.
Art. 54 – Compete ao Agente de Serviços Escolares:
I – Observar atentamente o movimento de pessoas no interior da escola, bem como a entrada e saída de veículos, bens materiais, zelando pela segurança da unidade, 
com vistas a preservar a integridade física de alunos, professores e demais funcionários, bem como cuidar da preservação do patrimônio escolar;
II – proceder à abertura e fechamento do prédio no horário regulamentar, fixado pela administração;
III – encaminhar ao diretor a correspondência recebida;
V – encaminhar os visitantes ao setor competente;
VI – participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico;
VII – zelar pela boa conservação do local de trabalho, evitando todo e qualquer tipo de danos materiais que possam ser ocasionados por terceiros;
VIII – receber, do responsável pelo turno anterior, a vigilância do local do trabalho, observando as condições do mesmo, a fim de comunicar à chefia imediata, ou ao 
responsável pelo estabelecimento, as irregularidades porventura existentes;
IX – executar, conforme orientação da chefia imediata ou do responsável pelo estabelecimento, serviços gerais de pequena complexidade;
X – efetuar rondas, a fim de constatar a existência de possíveis irregularidades, percorrendo atentamente toda a área sob sua responsabilidade, para verificar eventuais 
anormalidades na rotina de serviço e no ambiente.
XI – verificar, ao final do expediente, as condições do local de trabalho, a fim de passar o serviço em perfeita ordem;
XII – comunicar, imediatamente, ao setor responsável e à autoridade policial a ocorrência de incêndio, sinistros, distúrbios ou furtos no local de trabalho;
XIII – desempenhar outras funções, compatíveis com a natureza do                                       cargo que lhe forem atribuídas pelo diretor.
Art. 55 – Compete ao Auxiliar de Serviços Escolares:
I – realizar serviços manuais de limpeza e conservação em geral, acondicionamento e distribuição de material de copa, bem como serviços de entrega, recebimento e 
outros serviços auxiliares; 
II – preparar e servir café e lanches no setor de trabalho;
III – efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso;
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IV – requisitar à direção o material de limpeza e controlar seu consumo;
V – auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
VI – participar da elaboração e execução do projeto político-pedagógico;
VII – desempenhar serviços de portaria, no próprio setor de trabalho;
VIII – controlar a entrada e saída de pessoas e veículos, nas dependências de seu setor de atuação;
IX – responsabilizar-se por consertos simples de fechaduras, portas e janelas, instalações hidráulicas e elétricas;
X – executar tarefas de interesse da escola, tais como pequenas compras;
XI – executar serviços de limpeza e conservação geral, em todas as dependências da unidade; 
XII – executar serviços de manutenção dos prédios e instalações da FUNEC, de modo geral;

XIII – desempenhar outras funções, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pelo diretor.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Art. 56 – A organização didático-pedagógica é entendida como o conjunto de decisões coletivas, neces¬sárias à realização das atividades escolares, para garantir o 
processo pedagógico da escola. 
Art. 57 – O ensino médio, etapa final da educação básica, terá como finalidades:
I – consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental;
II –  possibilitar o prosseguimento de estudos; 
III – garantir a preparação básica do educando para o trabalho e a cidadania; 
IV – aprimorar o educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
V – propiciar a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria e prática;
VI – trabalhar numa perspectiva interdisciplinar, relacionando as grandes áreas do conhecimento e dos saberes para a resolução de problemas. 
Art. 58 – As práticas pedagógicas adotadas no âmbito dos IEC(s) que ministram o ensino médio devem pautar-se em metodologias de ensino que visem a
I – mediar as relações entre o sujeito e o mundo; 
II – conhecer e interpretar a sociedade na perspectiva da transformação;
III – reconhecer os processos formativos que caracterizam o tempo da juventude;
IV – incorporar o trabalho coletivo na dinâmica escolar.

Art. 59 – A educação profissional técnica de nível médio, na FUNEC, tem como pressuposto uma sólida formação científico-tecnológica, visando à qualificação de  pro-
fissionais aptos a aprenderem a totalidade do processo produtivo, bem como as relações entre processo e as demandas da sociedade.  
Art. 60 – As práticas pedagógicas adotadas no âmbito dos IEC(s) que ministram a educação profissional técnica integrada de nível médio devem pautar-se em metodo-
logias de ensino que visem a:
I – construir um projeto unitário de educação integral dos trabalhadores que supere a dualidade histórica entre formação básica e formação profissional; 
II – entender o trabalho como princípio educativo, que proporciona a compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica; 
            III – articular os saberes científicos, tecnológicos e sócio-históricos, numa                                                                                    perspectiva interdisciplinar, para 
ajudar a compreender  
a interdependência e a interatividade entre as coisas e 
as ideias, numa visão contextualizadora da realidade, para a verdadeira democratização da escola.
IV – propiciar conhecimentos técnicos e metodológicos relativos aos contextos de atuação profissional. 

Art. 61 – O estudante egresso da educação profissional técnica integrada de nível médio deve ser um profissional com sólida formação científica e tecnológica capaz de: 
I – compreender, desenvolver e aplicar tecnologias com visão reflexiva, crítica e criativa; 
II – ter competência para identificação, formulação e resolução de problemas, comprometendo-se com a qualidade de vida dos cidadãos e com o desenvolvimento de 
uma sociedade democrática e justa; 
III – identificar situações novas, de auto-organização, de tomada de  decisões, de interferência no processo de trabalho, de fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional; 
IV – utilizar a ciência, a tecnologia e a ética a serviço da vida.
                                                        Seção II
DOS CURRÍCULOS E PROGRAMAS
Art. 62 – O currículo do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio observará as se
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da 
cultura; a língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;
II – atenderá às demandas dos cidadãos, da sociedade e do mundo do trabalho, em sintonia com as exigências do desenvolvimento sócio-econômico local, regional e 
nacional;
III – identificará conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a serem trabalhados pelas escolas para o desenvolvimento das requeridas competências profissionais, 
visando a uma educação integral do cidadão trabalhador;
IV – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 
V – formará pessoas com sensibilidade social, críticas de seu tempo e inovadoras, capazes de superarem os fatores que impedem o processo de emancipação social. 
Art. 63 – A estrutura curricular do ensino médio e da educação técnica de nível médio, na FUNEC, deve ser organizada de acordo com a LDBEN nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, as Resoluções CNE/CEB 03/98 e 04/99 e os Pareceres CNE/CEB  15/98 e 16/99 e deverá ter consonância com o projeto político-pedagógico de cada 
IEC.  
Art. 64 – Os currículos do ensino médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais 
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade de alunos;
§ 1º – Os currículos devem abranger, obrigatoriamente, as áreas de Linguagens Códigos e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas 
tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e Redação;
§ 2º – Será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, dentro das disponibilidades da instituição.
§ 3º – Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. 
 § 4º – O ensino de Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos.
§ 5º – A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:
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I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II – maior de trinta anos de idade;
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; 
IV – amparado pelo Decreto Federal nº 1044/69, de outubro de 1969;
V – que tenha prole.
§ 6º – O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena torna-se obrigatório de acordo com a Lei Federal 11.645, de 10 de março de 2008, sendo que os con-
teúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e histórias brasileiras.  
Art. 65 – Na organização curricular da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverão ser observados os componentes das seguintes áreas de conhecimento no ensino 
médio:
I – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
II – Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
III – Matemática e suas Tecnologias;
IV– Ciências Humanas e suas Tecnologias;
V – Redação.      
Art. 66 – A organização curricular da formação específica dos cursos de educação
 profissional terá como referência o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o contexto de atuação profissional e os avanços tecnológicos dos processos produtivos. 
Parágrafo único – O currículo dos cursos de educação profissional técnica de nível médio deverá ser organizado na perspectiva da integração entre a formação geral e a 
formação específica.
                                                     Seção III

                                                DA MATRÍCULA
Art. 67 – O ingresso na FUNEC dar-se-á por processo seletivo de acordo com:
I  – aprovação e classificação ;
II – convocação, de acordo com a classificação do candidato;
III –  comprovação da escolaridade exigida;
IV – apresentação de todos os documentos exigidos;
§ 1º – Em atendimento à Portaria 75, de 10 de abril de 2013, 10% (dez por cento) das vagas deverão ser ofertadas a alunos com deficiência.
§ 2º – Havendo vaga, os IEC(s) deverão proceder à matrícula de aluno com deficiência, ou de inclusão, ainda que este não tenha se submetido ao processo seletivo.
§ 3º – A idade mínima exigida para a matrícula na Educação de Jovens e Adultos, nível médio, é de 18 (dezoito) anos.
Art. 68 – A matrícula do aluno deverá ser feita na série, para o ensino médio e educação profissional técnica integrada de nível médio; no módulo, para a educação 
profissional técnica de nível médio subsequente e concomitante; e na Educação de Jovens e Adultos. 
Parágrafo único - A legislação vigente não prevê matrícula por disciplina. 
Art. 69 – Será nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para o IEC, a matrícula que se fizer com documento falso ou adulterado.
DA CONCLUSÃO DO CURSO
Art. 70 – O aluno de ensino médio regular e da educação profissional técnica de nível médio na forma Integrada terá até quatro anos para concluir o curso; o aluno 
de cursos técnicos subsequentes e concomitantes terá até três semestres, quando o curso for de 800 (oitocentas) horas, e até quatro semestres, quando o curso for de 
1200 (mil e duzentas) horas.
Parágrafo Único – Para os cursos ofertados através de programas e parcerias, o tempo de conclusão será limitado à duração do mesmo.

Seção IV
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 71 – O calendário escolar ordenará a distribuição dos dias letivos previstos em lei vigente, fixando o período de recessos e férias escolares, atendendo às exigências 
do ensino e às necessidades da comunidade escolar, devendo  ser elaborado com a participação de todos os segmentos da escola e aprovado pelo Conselho Escolar sob 
a coordenação da Diretoria de Organização e Funcionamento Escolar. 
§ 1º – Após aprovado pelo Conselho Escolar, o calendário deverá ser divulgado para toda a comunidade escolar.
§ 2º – O ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio na forma integrada serão ministrados por série e em regime anual.
§ 3º – A educação profissional técnica de nível médio subsequente,  concomitante e a Educação de Jovens e Adultos serão ministradas em regime semestral e/ou módu-
los.
§ 4º – A duração do semestre e/ou período letivo será fixada, tendo por base os mínimos estabelecidos por Lei.
§ 5º – Será considerado dia letivo aquele que envolve professores e estudantes de cada turma em atividades de ensino e aprendizagem, de caráter obrigatório, indepen-
dentemente do local onde essas se realizem. Correspondem às atividades escolares, aquelas realizadas na sala de aula, e em outros ambientes educativos, para trabal-
hos teóricos e práticos, necessários à plenitude da ação formadora, desde que obrigatórias para todos os estudantes e incluídas na proposta pedagógica da escola, com 
o registro da frequência do aluno e efetiva orientação de pessoal habilitado. 
Art. 72 – As aulas dos IEC(s) funcionarão em até três turnos. A duração de cada aula será definida de acordo com a proposta pedagógica. A soma de horas-aula estab-
elecidas deve totalizar, no mínimo, o previsto na Legislação.
Seção IV

DA TRANSFERÊNCIA E MUDANÇA DE TURNO
Art. 73 – Os IEC(s) somente poderão receber alunos do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio nas formas integrada e subsequente, transferi-
dos de outro IEC. 
§ 1º –  Essa transferência apenas poderá ocorrer após o estudante ter cursado o 1º trimestre ou etapa. 
§ 2º – No caso da educação profissional técnica integrada de nível médio, a transferência para outro IEC somente poderá ocorrer, caso seja no mesmo curso.  
Art. 74 – Será concedida transferência ao aluno, em qualquer época do ano, quando solicitado por escrito pelo estudante maior, ou por seu responsável, se menor, 
desde que satisfeitas as formalidades legais.
Parágrafo único – Será entregue ao aluno transferido a declaração provisória de transferência e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o histórico escolar.
Art. 75 – O remanejamento de turno poderá acontecer mediante solicitação do estudante (se maior), pais ou responsáveis (se menor), e caso haja vaga para turno 
solicitado. 
Seção V

DA ORGANIZAÇÃO DAS CLASSES
Art. 76 – O número de alunos por classe obedecerá às condições físicas de cada sala, ou ambiente de realização da atividade, e à limitação decorrente de norma legal 
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estabelecida por órgão competente.
Seção VI
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Art. 77 – A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo de ensino e aprendizagem, com a fun¬ção de diagnosticar o nível de apropriação do conheci-
mento pelo aluno. 
Art. 78 – A avaliação é contínua, cumulativa e processual, devendo refletir o desenvolvimento global do aluno e considerar as características individuais deste no con-
junto dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
Parágrafo único – Dar-se-á relevância, sobre a memorização, à atividade crítica, à capacidade de síntese e à elaboração pes¬soal. 
Art. 79 – A avaliação é realizada utilizando-se de métodos e instrumentos diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas expressas no projeto 
político-pedagógico da escola. 
Parágrafo único – É vedada a adoção de número inferior a três instrumentos de avaliação. 
Art. 80 – Os critérios de avaliação do aproveitamento escolar serão elaborados em consonância com a organização curricular e descritos no projeto político-pedagógico. 
Parágrafo único – A proposta de avaliação da escola deverá ser apresentada ao Departamento Educacional da FUNEC até 40 (quarenta) dias após o início do ano letivo.
Art. 81 – A avaliação deverá utilizar procedimentos que assegurem o acompanhamento do pleno desenvolvimento do estudante, evitando-se a comparação dos alunos 
entre si.
Art. 82 – O resultado da avaliação deve proporcionar dados que permitam a reflexão sobre a ação pedagógica, contribuindo para que a escola possa reorganizar con-
teúdos/instrumentos/métodos de ensino. 
Art. 83 – Na avaliação do aluno devem ser considerados os resultados obtidos durante todo o período letivo, num processo contínuo, expressando o seu desenvolvim-
ento escolar, tomado na sua melhor forma.
Art. 84 – A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
I – avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais exames finais;
II – a cada período letivo será atribuído o sistema de 100 (cem) pontos em cada disciplina;    
III – a divisão do ano letivo, para efeito de avaliação, será em 03 (três) etapas, com valorização de 30, 30 e 40 pontos, respectivamente, para o ensino médio regular e a 
educação profissional técnica integrada de nível médio;  
IV – as avaliações realizadas ao longo dos períodos letivos deverão ser corrigidas e devolvidas aos educandos, no prazo máximo de 15 dias após a realização das mes-
mas;
V – o aluno que perder alguma atividade avaliativa, por motivo justificado, deverá requerer a 2ª chamada, no prazo máximo de 48 horas após a avaliação.
Art. 85 – A avaliação do aluno com deficiência deverá observar os seguintes critérios:
I – reconhecimento do aluno com deficiência como um indivíduo que também precisa ser crítico, independente e estar preparado para o mercado de trabalho, sejam 
quais forem seus ritmos de aprendizagem 
e/ou suas necessidades especiais;
      I – avaliação de forma contínua, processual, tendo o próprio aluno como  
      parâmetro, para diagnosticar seus próprios avanços e, jamais, a partir de 
      critérios de  comparação;
      II – organização de propostas avaliativas que promovam a interação 
      entre todos os alunos da classe, inclusive o de inclusão;    
 III – implementação de adaptações, de acordo com a necessidade de 
      cada um ;
 IV – criação de instrumentos avaliativos como relatórios de observações     
       Individuais e coletivas; portfólios com anotações diárias sobre as  observações e as estratégias do aluno durante a execução de suas 
       atividades;
Art. 86 – A recuperação processual tem como concepção priorizar a construção do conhecimento do aluno no processo educacional.
Art. 87 – Os estudos de recuperação paralela, de caráter obrigatório, devem ocorrer concomitantemente ao processo educativo e visam a:
I – promover a evolução do desenvolvimento do aluno de baixo rendimento que se projeta nos passos seguintes;
II – aperfeiçoar o processo pedagógico, uma vez que estimula as correções de curso, enquanto o ano letivo se desenvolve;
III – oferecer novas experiências educativas ao aluno, ajustadas às necessidades e interesses percebidos, para recuperar, no sentido de complementar;
IV – propor ao aluno, permanentemente, gradativos desafios e tarefas articuladas e complementares às etapas anteriores;
V – prosseguir com experiências educativas/alternativas que provoquem o aluno a refletir sobre os conceitos e noções em construção.
Parágrafo único – Cabe aos IEC(s) planejar, articular e implementar ações desafiadoras que levem ao prosseguimento de estudos de recuperação no cotidiano da sala de 
aula.
Art. 88 – De acordo com a LDBEN, no seu Art. 24, inciso V, letra “e”, aos estudantes com baixo rendimento escolar, ou seja, que não alcançaram 60% do valor da etapa, 
será ofertada a recuperação quantitativa que deverá ocorrer até 30 dias após o resultado da etapa.  
Parágrafo único – O valor a ser recuperado será de 100% da etapa. Para efeito de registro, sempre prevalecerá a maior nota obtida pelo estudante.  
Art. 89 – Será considerado aprovado o aluno que:
I – em todos os cursos, alcançar a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total das atividades letivas e obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento;
Art. 90 – Cabe aos docentes zelar pela aprendizagem no dia a dia, buscar alternativas pedagógicas e orientar o aluno na resolução de dúvidas, com a cooperação de 
cada turma.

Seção VII
DA FREQUÊNCIA
Art. 91 – A apuração diária da frequência é de responsabilidade do professor, registrada em livro próprio.
Art. 92 – Somente poderão assistir às aulas e participar das atividades, sob responsabilidade do IEC, os alunos regularmente matriculados.
Art. 93 – O aluno impossibilitado fisicamente de comparecer às atividades escolares por tempo indeterminado receberá tratamento diferenciado, conforme legislação 
vigente, desde que apresente a comprovação por meio de laudo médico. 
§ 1º – Aos alunos que se encontrarem na situação prevista no “caput” serão disponibilizados, em seu domicílio, exercícios, trabalhos e tarefas compatíveis com seu 
estado de saúde, para execução, avaliação e justificativa da ausência às aulas.
§ 2º – O aluno impossibilitado de frequentar as aulas deverá apresentar o atestado médico ao IEC, no prazo máximo de 48 horas, a contar da data do impedimento.
Art. 94 – Os alunos convocados para o serviço militar receberão tratamento especial, desde que suas faltas se deem, comprovadamente, em virtude de obrigações 
decorrentes dessa condição.
Seção VIII
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DO ESTÁGIO
Art. 95 – O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a integrar os conhecimentos teóricos, práticos, aper-
feiçoamento técnico, cultural, científico e humano. Deverá ser planejado, executado, acompanhado e avaliado de acordo com os projetos político-
pedagógicos dos cursos, e suas atividades serão regulamentadas pela legislação vigente.
Parágrafo único – O planejamento, acompanhamento, supervisão e avaliação de ambas as modalidades de estágio acontecerão em consonância com o Projeto Político-
Pedagógico da escola e com a Coordenação de Estágios da administração da FUNEC.
Art. 96 – São modalidades de estágio curricular supervisionado, e que deverão ser incluídas no projeto político-pedagógico da Instituição de Ensino, e no planejamento 
curricular do curso: 
I – Estágio curricular, obrigatório, definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 
II – Estágio extracurricular, não obrigatório, desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

III – Estágio extracurricular, não obrigatório (ou de iniciação científica), na forma de extensão, não incluído no planejamento da Instituição de Ensino, mas assumido 
intencionalmente pela mesma, a partir de demanda de seus alunos ou de organizações de sua comunidade, objetivando o desenvolvimento de competências para a 
vida cidadã.
§ 1º – O estágio curricular, obrigatório, será planejado, acompanhado, supervisionado e avaliado pelo coordenador do curso técnico, e o estágio extracurricular, não 
obrigatório, dos alunos do ensino médio regular será planejado, acompanhado, supervisionado e avaliado pelo pedagogo.
§ 2º – De acordo com avaliação do coordenador do curso, as atividades de extensão e pesquisa poderão ser validadas como horas de estágio profissional curricular 
(obrigatório), desde que não ultrapasse 10% da carga horária exigida. 
§ 3° – Todos os procedimentos em relação à realização do estágio, curricular ou extracurricular, constarão no Manual de Estágio, próprio para orientação aos alunos. 
Art. 97 –  A carga horária do estágio profissional curricular, obrigatório, será definida na matriz curricular de cada curso e receberá supervisão, na unidade escolar, do 
coordenador do curso, e, nas empresas, de um  profissional designado para esse fim.  
§ 1º– O aluno poderá iniciar o estágio a partir da conclusão de 50% da carga horária do curso. 
§ 2º– As horas de estágio, realizadas antes da conclusão de 50% da carga horária do curso, não serão validadas como estágio profissional curricular (obrigatório).   
Art. 98 – A atividade profissional registrada em carteira de trabalho ou outra forma de contrato, exercida na área da habilitação profissional do curso, poderá ser vali-
dada como estágio profissional curricular (obrigatório), desde que não ultrapasse 50% da carga horária prevista para o respectivo estágio.  
Parágrafo único – Para essa validação, o aluno deverá apresentar cópia da carteira de trabalho ou contrato, para comprovar seu vínculo, juntamente com um relatório 
das atividades desenvolvidas assinado pela empresa para posterior avaliação do coordenador do curso.  
Art. 99 – Os IEC(s) poderão admitir estudantes de outras instituições como estagiários, com a finalidade de contribuir no processo de ensino-aprendizagem. 
Parágrafo único – A Funec conta com uma Comissão composta pela Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão e coordenadores de cursos que acompanham e avaliam 
os estágios dos estudantes durante e/ou após o término do curso.
Seção IX
DOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO
Art. 100 – A Secretaria Escolar dos IEC(s) adotará os seguintes documentos de registro:
I – livro de registro de matrícula;
II – prontuário dos alunos contendo: fotocópia da certidão de nascimento e/ou casamento, carteira de identidade, título de eleitor (quando houver), ficha de matrícula, 
declaração provisória de transferência, histórico escolar;
III – diário de classe;
IV – cartão de ponto ou outro processo substitutivo;
V – caderneta escolar ou boletim;
VI – pasta individual de professores e funcionários;
VII – livro de atas de resultados finais;
VIII – livro de expedição de diplomas e certificados;
IX – livro de termo de visita da Inspeção Escolar;
XI – livro de exames e processos especiais de avaliação; 
XIII – livro de registro de incineração de documentos; 
XIV – ata de Conselho de classe. 
X – outros que se mostrarem necessários;
§ 1º – Os documentos de registro do professor devem ser entregues, obrigatoriamente, na forma impressa, em cada etapa, para consultas, garantindo assim a fidedig-
nidade do arquivo escolar.
§ 2º – O uso de tecnologias como pen drive e outros será admitido, desde que seja cumprido o disposto acima.
§ 3º – Todos os livros citados no artigo anterior deverão ter um termo de abertura e encerramento, datados e assinados pelo Secretário e Diretor, bem como apresentar  
todas as folhas  rubricadas.
Art. 101 – O arquivo inativo será constituído de toda documentação da vida escolar do aluno e organizado em consonância com o arquivo vivo.
Art. 102 – Ao Diretor e ao Secretário cabe a responsabilidade por toda a escrituração e expedição de documentos escolares, além de garantir-lhes autenticidade pela 
aposição de suas assinaturas. 
Parágrafo único – Todos os funcionários da secretaria se responsabilizarão pela guarda e inviolabilidade dos arquivos, dos documentos e da escrituração escolar.
Seção X
DOS CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Art. 103 – Expedir-se-á ao aluno aprovado:
I – Certificado de Conclusão para os concluintes da Educação de Jovens e Adultos e do ensino médio regular;
II – Histórico Escolar e Diploma, quando for comprovada a conclusão da educação profissional técnica de nível médio nas formas integrada e subsequente e comple-
mentações de qualificações profissionais. .
Art. 104 – A expedição de qualquer documento escolar será sempre de responsabilidade do último estabelecimento em que o aluno cursou seus estudos, 
sejam esses documentos de transferência, diplomas, certificados, históricos escolares e outros.
Parágrafo único – Os documentos deverão ser expedidos de acordo com a legislação pertinente a cada curso. Quanto aos documentos específicos da educação profis-
sional técnica de nível médio, os IEC(s) deverão pautar-se pelo Parecer CEE/MG nº 724/01.
Art. 105 – Constarão do Certificado ou Diploma a identificação do interessado e do estabelecimento de ensino, incluídos o ato que autorizou o funcionamento do 
curso, os resultados obtidos e a data da conclusão, além da assinatura do Diretor e do Secretário da escola, bem como as orientações emanadas da SEE/MG e Órgãos 
Competentes.
TÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE ESCOLAR
CAPÍTULO I
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DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DOS DOCENTES, EQUIPE PEDAGÓGICA E DIREÇÃO
Seção I
DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 106 – Os direitos e deveres dos servidores estão em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), Estatuto Municipal dos Servi-
dores Públicos, Lei Orgânica do Município de Contagem e com a Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e vencimen-
tos do magistério e demais servidores públicos dos quadros setoriais de educação e da FUNEC do Poder Executivo do Município de Contagem
Art. 107 – São direitos de todos os servidores do IEC:
I – ser tratado com respeito;
II – manifestar livremente seu pensamento;
III – tomar conhecimento de ocorrências que possam afetar seu trabalho, bem como das decisões que a Administração Escolar poderá adotar;
IV – ter condição para o cumprimento de seus deveres.            
Seção II
DAS PROIBIÇÕES
Art. 108 – Ao docente, à equipe pedagógica e à direção é vedado: 
I – tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico; 
II – ministrar, sob qualquer pretexto, aulas particulares e atendimento especializado a alunos do IEC, fora do ambiente escolar; 
III – usar de qualquer forma de discriminação, violência simbólica;
IV – agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer membro da comunidade escolar; 
V – expor colegas de trabalho, alunos ou qualquer membro da comunidade a situações constrange¬doras; 
VI – retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino; 
VII – receber pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de ensino, durante o período de trabalho, sem a prévia autorização do órgão competente; 
VIII – ausentar-se da escola, sem prévia autorização do órgão competente; 
IX – transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 
X – utilizar-se, em sala de aula,  de aparelhos celulares, recebendo e fazendo chamadas telefônicas; 
XI – divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção e/ou do Conselho 
Escolar; 
XII – promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de qualquer natureza, envolvendo o nome da escola, sem a prévia autorização da 
direção; 
XIII – comparecer à escola embriagado ou com indicativos de ingestão e/ou uso de substâncias quími¬cas tóxicas; 
XIV – fumar nas dependências do estabelecimento de ensino. 
Art. 109 – Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar serão apurados, ouvindo-se os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas 
assinaturas.
CAPÍTULO II  
DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E AÇÕES EDUCATIVAS,  
            PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES DOS ALUNOS
Seção I
DOS DIREITOS
Art. 110 – Constituem-se direitos dos alunos, com observância dos dispositivos constitucionais da Lei Fe¬deral nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA, da Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Decreto Lei nº 1.044/69 e Lei Federal nº 6.202/75: 
I – tomar conhecimento das disposições do regimento escolar e do(s) regulamento(s) interno(s) do IEC no ato da matrícula; 
II – ter assegurado que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função de efetivar o processo de ensino e aprendizagem; 
III – ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e permanência no estabelecimento de ensino; 
IV – ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 
V – solicitar orientação dos diversos setores do estabelecimento de ensino; 
VI – utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da escola, de acordo com as normas estabelecidas nos regulamentos internos; 
VII – participar das aulas e das demais atividades escolares; 
VIII – ter assegurada a prática facultativa da Educação Física, nos casos previstos em lei; 
IX – ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 
X – ter acesso a todos os conteúdos previstos na proposta pedagógica curricular do estabelecimento de ensino; 
XI – participar, de forma representativa, na construção, acompanhamento e avaliação do projeto políti¬co-pedagógico da escola; 
XII – ser informado sobre o sistema de avaliação do estabelecimento de ensino; 
XIII – tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua frequência, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem; 
XIV – solicitar, pelos pais ou responsáveis, quando menor, revisão do aproveitamento escolar, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir da divulgação do 
mesmo; 
XV – ter assegurado o direito à recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, mediante metodo¬logias diferenciadas que possibilitem sua aprendizagem; 
XVI – contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, ao Conselho Escolar e à Coordenadoria Educacional; 
XVII – requerer transferência, quando maior, ou através dos pais ou responsáveis, quando menor;
XVIII – ter reposição das aulas, quando da ausência do professor responsável pela disciplina; 
XIX – solicitar os procedimentos didático-pedagógicos previstos na legislação vigente;
XX – sugerir, aos diversos setores de serviços do estabelecimento de ensino, ações que viabilizem me¬lhor funcionamento das atividades; 
XXI – ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no Conselho Escolar e associações afins; 
XXII – participar de associações e/ou organizar agremiações afins; 
XXIII – representar ou fazer-se representar nas reuniões de pré-conselho e de conselho de classe; 
XXIV – realizar as atividades avaliativas, em caso de falta às aulas, mediante justificativa e/ou atestado médico; 
XXV – receber atendimento de regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento da escola, sempre que compatível com seu estado de saúde, e mediante laudo 
médico, como forma de com¬pensação da ausência às aulas, quando impossibilitado de frequentar a escola por motivo de en¬fermidade ou gestação; 
XXVI – receber atendimento educacional em hospital, quando impossibilitado de frequentar a escola por motivos de enfermidade, em virtude de situação de interna-
mento hospitalar. 
Seção II
DOS DEVERES
Art. 111 – São deveres do aluno: 
I – manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar; 
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II – realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes; 
III – atender às determinações dos diversos setores do estabelecimento de ensino, nos respectivos âmbitos de competência; 
IV – participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino; 
V – comparecer às reuniões de conselho escolar, quando membro representante do seu segmento; 
VI – cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações escolares; 
VII – compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio da escola, quando comprovada a sua autoria; 
VIII – cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino; 
IX – providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado e necessário ao desenvolvimen¬to das atividades escolares; 
X – tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas; 
XI – comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos gerais, sempre que lhe for solicitado; 
XII – comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 
XIII – manter-se em sala durante o período das aulas; 
XIV – apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas; 
XV – comunicar qualquer irregularidade de que tiver conhecimento ao setor competente; 
XVI – apresentar justificativa dos pais ou responsáveis, se menor, para poder en¬trar após o horário de início das aulas; 
XVII – apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis, se menor, em caso de falta às aulas; 
XVIII – responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e os pertencentes à biblio¬teca escolar; 
XIX – observar os critérios estabelecidos na organização do horário semanal, deslocando-se para as atividades e locais determinados, dentro do prazo estabelecido para 
o seu deslocamento; 
XX – respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e critérios estabelecidos; 
XXI – cumprir as disposições do Regimento Escolar, no que lhe couber. 
Seção III
DAS PROIBIÇÕES
Art. 112 – Ao aluno é vedado: 
I – tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento das atividades escolares; 
II – ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo pedagógico; 
III – retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino; 
IV – ausentar-se do estabelecimento de ensino, sem prévia autorização do órgão competente; 
V – receber, durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão competente, pessoas estra¬nhas ao funcionamento do estabelecimento de ensino; 
VI – usar de qualquer forma de discriminação e/ou violência simbólica;
VII – agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer membro da comunidade escolar; 
VIII – expor colegas, funcionários, professores ou qualquer pessoa da comunidade a situações cons¬trangedoras de qualquer natureza; 
IX – entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo professor; 
X – consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do estabelecimento de ensi¬no; 
XI – fumar nas dependências do estabelecimento de ensino; 
XII – comparecer às aulas embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas; 
XIII – utilizar-se de aparelhos eletrônicos ou similares, na sala de aula, que não estejam vinculados ao processo ensi¬no e aprendizagem; 
XIV – danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences de seus colegas, fun¬cionários e professores; 
XV – portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam pôr em risco a segurança das pessoas; 
XVI – portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física, ou de outrem; 
XVII – divulgar, por qualquer meio de publicidade, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção e/ou do Conselho 
Escolar; 
XVIII – promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de qualquer na¬tureza, no ambiente escolar, sem a prévia autorização da 
direção. 
Seção IV
DAS AÇÕES EDUCATIVAS, PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES
Art. 113 – O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as disposições contidas no Regi¬mento Escolar ficará sujeito às seguintes ações: 
I – orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe pedagógica e direção; 
II – registro dos fatos ocorridos envolvendo o aluno, com assinatura; 
III – comunicado da infração, por escrito, com ciência e assinatura dos pais ou responsáveis, quando menor; 
IV – encaminhamento a projetos de ações educativas; 
V – convocação dos pais ou responsáveis, quando menor, com registro e assinatura, e/ou termo de compromisso; 
VI – encaminhamento ao Conselho Tutelar, se menor, quando esgotadas as possibilidades no âmbito do estabelecimento de ensino, inclusive do Conselho Es¬colar, 
para a tomada de providências cabíveis. 
Art. 114 – Todas as ações disciplinares previstas no Regimento Escolar serão devidamente registradas em Ata e apresentadas aos responsáveis e demais órgãos compe-
tentes, para ciência das ações tomadas. 
CAPÍTULO III                                                                                                                   DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Seção I
DOS DIREITOS
Art. 115 – O pai ou responsável, além dos direitos outorgados por toda a legislação aplicável, tem ainda as se¬guintes prerrogativas de:
I – ser respeitado na condição de pai ou responsável, interessado no processo educacional desenvol¬vido no estabelecimento de ensino; 
II – participar das discussões da elaboração e implementação do projeto político-pedagógico do estabeleci¬mento de ensino; 
III – sugerir, aos diversos setores do estabelecimento de ensino, ações que viabilizem melhor funcionamento das atividades; 
IV – conhecer efetivamente o projeto político-pedagógico da escola e das disposições contidas neste Re¬gimento; 
V – ser informado sobre o sistema de avaliação do estabelecimento de ensino; 
VI – ser informado, no decorrer do ano letivo, sobre a frequência e rendimento escolar obtido pelo aluno; 
VII – ter acesso ao Calendário Escolar do estabelecimento de ensino; 
VIII – solicitar, no prazo de 72 horas, a partir da divulgação dos resultados, pedido de revisão de notas do alu¬no; 
IX – assegurar autonomia na definição dos seus representantes no Conselho Escolar; 
X – contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores: Conselho Escolar e Coordenadoria Educacional; 
XI – ter garantido o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno no estabelecimento de ensino; 
XII – ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no Conselho Escolar e associações afins; 
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XIII – participar de associações e/ou agremiações afins; 
XIV – representar e/ou ser representado, na condição de segmento, no Conselho Escolar. 
Seção II
DOS DEVERES
Art. 116 – Ao pai ou responsável, além de outras atribuições legais, compete: 
I – matricular o aluno no estabelecimento de ensino, de acordo com a legislação vigente; 
II – exigir que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função; 
III – manter relações cooperativas no âmbito escolar; 
IV – assumir, junto à escola, ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa do aluno; 
V – propiciar condições para o comparecimento e a permanência do aluno no estabelecimento de ensino; 
VI – requerer transferência, quando responsável pelo aluno menor; 
VII – identificar-se, na secretaria do estabelecimento de ensino, para que seja encaminhado ao setor competente;
VIII – comparecer às reuniões e demais convocações do setor pedagógico e administrativo da escola, sempre que se fizer necessário; 
IX – comparecer às reuniões do Conselho Escolar de que for membro inerente; 
X – acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é responsável; 
XI – encaminhar e acompanhar o aluno pelo qual é responsável aos atendimentos especializados e ofertados pelas instituições públicas, em atendimento à solicitação 
da escola;
X – respeitar e fazer cumprir as decisões tomadas nas assembleias de pais ou responsáveis para as quais for convocado; 
XI – cumprir as disposições do Regimento Escolar, no que lhe couber. 
Seção III
DAS PROIBIÇÕES
Art. 117 – Ao pai ou responsável é vedado: 
I – tomar decisões individuais que venham a prejudicar o desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é responsável, no âmbito do estabelecimento de ensino; 
II – interferir no trabalho dos docentes, entrando em sala de aula sem a permissão do setor competente; 
III – retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer documento ou material perten¬cente ao estabelecimento de ensino; 
IV – desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o aluno pelo qual é responsável, dis¬criminando-o, usando de violência simbólica, agredindo-o 
fisicamente e/ou verbalmente, no ambiente escolar; 
V – expor o aluno pelo qual é responsável, funcionário, professor ou qualquer pessoa da comunidade escolar a situ¬ações constrangedoras; 
VI – divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome do estabelecimento de ensino, sem prévia autorização da 
direção e/ou do Conselho Escolar; 
VII – promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de qualquer natureza, em nome do estabelecimento de ensino sem a prévia autoriza-
ção da direção; 
VIII – comparecer a reuniões ou eventos da escola embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias tóxicas; 
IX – fumar nas dependências  do estabelecimento de ensino.
Art. 118 – Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar serão apurados, ouvindo-se os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas 
assinaturas. 
Parágrafo único – Nos casos de recusa de assinatura do registro, por parte da pessoa envolvida, o mesmo será validado por assinaturas de testemunhas.
TÍTULO IV
DA EXTENSÃO
Art. 119 – A extensão é um meio de difusão, socialização e democratização do conhecimento produzido e existente nos IEC(s), através de uma relação dialógica entre 
comunidade e a instituição. 
Art. 120 –- A extensão poderá ocorrer por meio de atividades realizadas com parceria externa, envolvendo a democratização das informações (cursos, eventos etc.), o 
desenvolvimento social e tecnológico (pesquisa, prestação de serviços, projetos tecnológicos etc.) e a melhoria da qualidade de vida da população (desenvolvimento 
social, educacional, esportivo e cultural). 
TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS / TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 121 – Caberá aos diretores promover os meios para leitura e análise do Regimento, que deverá ser colocado em local de fácil acesso e à disposição dos interessa-
dos.
Art. 122 – Este Regimento será alterado sempre que as conveniências legais, didático/pedagógicas, de ordem disciplinar ou administrativa assim o exigirem, entrando 
em vigor no ano letivo seguinte.
Art. 123 – Sempre que se fizer necessário, a escola buscará intercâmbio e / ou parceria com outros estabelecimentos de ensino para resolução de problemas pedagógi-
cos e/ou disciplinares.
Art. 124 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelos órgãos competentes e de acordo com a legislação vigente.
Art. 125 – Revogadas as disposições em contrário, este Regimento entrará em vigor no período letivo posterior à sua aprovação pelo Conselho Municipal de Educação.
Contagem, 
Aprovado em: 25/03/2015
Karla Roque Miranda Pires
Presidenta da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem
Luzia Lima Moreira
Coordenadora Educacional da FUNEC

Previcon.

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.538
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na quali-
dade de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
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calculados pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, combinado com o § 5º do art. 40 da CR/88, à servidora IRENE MARIA DE JESUS AN-
DRADE VAZ, matrícula nº 01.07518-3, CPF 512.370.086-20, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-I, NÍVEL VIIIA, GRAU “P7”, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 24 de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG) 26 de março de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.539
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 6º da EC. 41/2003, ao servidor ANTÔNIO WILSON LOPES, matrícula n° 01.12762-0, CPF 344.832.256-34, no 
cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS III, NÍVEL I, GRAU “J”, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 24 de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG), 26 de março  de 2015.
 ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.541
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 3º da EC. 47/2005, à servidora MARIA ANGELICA DE PAULA FERNANDES MORAIS, matrícula nº 01.15629-9, 
CPF 520.306.106-82, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, GRAU  “ P7”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 25 
de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG) 26 de março de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE APOSENTADORIA Nº. 2.541
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, calcula-
dos pela última remuneração do cargo, nos termos do art. 3º da EC. 47/2005, à servidora MARIA ANGELICA DE PAULA FERNANDES MORAIS, matrícula nº 01.15629-9, 
CPF 520.306.106-82, no cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB2, NÍVEL XIIIA, GRAU  “ P7”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 25 
de março de 2015.
Palácio do Registro, em Contagem (MG) 26 de março de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE PENSÃO Nº. 307
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no Decreto 
nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso I da Constituição da República, 
com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE da segurada ELIANA ALVES DO AMARAL, matrícula nº 01.91857-1, CPF 436.086.716-68, servidora ocupante do 
cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB1-I, ao beneficiário na condição de dependente, SÉRGIO DE CERQUEIRA LIMA, companheiro, CPF 408.478.706-
00, no percentual de 100% (cem por cento) a contar de 04 de dezembro 2014, data do Óbito.
 Palácio do Registro, em Contagem/MG, aos 26 de março de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

ATO DE PENSÃO Nº. 308
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência estabelecida no Decreto 
nº. 30/2005, publicado no Diário Oficial do Município de Contagem em 31 de janeiro de 2005, com fundamento no art. 40, § 7º, inciso II da Constituição da República, 
com redação atualizada, CONCEDE PENSÃO POR MORTE da segurada MARIA HELENA SILVA, matrícula nº 199480-6, CPF 604.150.456-49, servidora ocupante do cargo 
efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ao beneficiário na condição de dependente, FELIPE AUGUSTO DA SILVA FARIA, filho menor, CPF 103.281.406-35, no percentual 
de 100% (cem por cento) a contar de 10 de fevereiro 2015, data do Óbito.
 Palácio do Registro, em Contagem/MG, aos 26 de março de 2015.
ANTÔNIO FERNANDO MÁXIMO
Secretário Municipal de Administração - Interino
Gestor – UGRPPS

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO – Nº 035
O Diretor Geral do Departamento de Gestão Previdenciária dos Servidores do Município de Contagem – PREVICON, no exercício de suas atividades, faz publicar a deci-
são conforme indicado abaixo:

REQUERENTE MATRÍCULA ENTIDADE DE ORIGEM BENEFÍCIO REQUERIDO DECISÃO

Marcia Aparecida Mourão Salles 01.12287-4 Prefeitura do Município de Contagem Apoaentadoria Indeferido

Contagem, 30 de Março de 2015
Eugênio Cunha dos Santos
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Diretor Geral
Departamento de Gestão Previdenciária

Transcon

O Departamento de Transporte leva ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar impugnação, por escrito e fundamentada contra o(s) 
assunto(s) constante(s) do(s) presente(s) Aviso(s), no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.
ERRATA AVISO Nº: 033/2015
Processo: Linha 173 – Maracanã/Vila São Paulo via Metrô 
Interessado: Autarquia
Conforme determinação do DT, procede a alteração de itinerário e nomenclatura da linha Linha 173 – Maracanã/Vila São Paulo via Metrô passando para Linha 173 – 
Maracanã/Água Branca/Vila São Paulo e o seguinte itinerário. Volta: ... Rua Cardeal Arco Verde, Viaduto Damas Ribeiro, Rua Damas Ribeiro, Rua São Sebastião, Rua 
das Paineiras, Rua Riso do Prado, Rua Jequitibás, Rua dos Angicos, Rua Acácias, Av. Mal. Costa e Silva, Rua Jequitibás, Metrô, Rua Angicos, Av. José Faria da Rocha, ..., 
seguindo seu itinerário normal.
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