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Controladoria 
Municipal

Extrato da Portaria nº 027, de 30 de Março de 2016, da Corregedoria Geral.
Designa defensor dativo para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/069/2015.
Defensor Dativo:  DRª. SUZANE APIPE FREIRE PAIXÃO, matrícula nº. 01423653
Processada: C.G.S.D., MATRÍCULA Nº. 199625, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA DIRETORIA DO DISTRITO SANITÁRIO RESSACA.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 30 de Março de 2016.

Extrato da Portaria Nº 028, de 30 de março de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : C.B.S., MATRÍCULA Nº. 166087, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Lotada na FAMUC 
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
  Membros: Samuel Miranda Junior
Lucas Cândido de Oliveira
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 30 de março de 2016.

Extrato da Portaria Nº 029, de 04 de abril de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : R.A.M.L., MATRÍCULA Nº. 01451401, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, Lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
   Membros: Samuel Miranda Junior
  Yasmine Luciane Maia Bernardes
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 04 de abril de 2016.

Extrato da Portaria Nº 030, de 04 de abril de 2016, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado(a) : K.C.D.C., MATRÍCULA Nº. 01282677, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA-PEB 2, Lotada na SEDUC 
Comissão Processante: Presidente e Relatora Bel: Camila Garcia Ramos
Membros: Samuel Miranda Junior
  Yasmine Luciane Maia Bernardes
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 04 de abril de 2016.

Extrato da Portaria nº 031, de 05 de Abril de 2016, da Corregedoria Geral.
Designa defensora dativa para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº. 02/073/2015.
Defensora Dativa : DRª. SUZANE APIPE FREIRE PAIXÃO, MATRÍCULA Nº. 01423653.
Processada  : Z.M.B., MATRÍCULA Nº. 1092282, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 1.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 05 de abril de 2016.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ITBI – ITBI-e
O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, Estado de Minas Gerais, por meio da Diretoria de Tributos sobre Transmissão de Bens Imóveis (DTBI), da Secretária Municipal Adjunta da 
Receita, torna público, para conhecimento dos interessados, o credenciamento de cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis, instituições financeiras e outras 
pessoas jurídicas que pratiquem atos relacionados com a transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre eles, para utilização do “Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-
e”, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com as regras estabelecidas neste edital.
1 DO OBJETO
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1.1 O presente edital destina-se a credenciar cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis, instituições financeiras e outras pessoas jurídicas para utilização do 
“Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e”, disponibilizado pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita por meio da internet.

2 DO PRAZO DO CREDENCIAMENTO
2.1 O Credenciamento será válido por 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data do deferimento do pedido, publicado no Diário Oficial de Contagem, devendo ser 
renovado quando expirado prazo de validade.

3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Podem participar deste credenciamento cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis, instituições financeiras e outras pessoas jurídicas que pratiquem 
atos relacionados com a transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre eles, legalmente estabelecidos na forma da lei e que preencham os requisitos estabeleci-
dos neste edital.
3.2 É vedada a qualquer interessado a apresentação neste credenciamento, de mais de uma proposta de habilitação.
3.3 O pedido de credenciamento deverá ser apresentado juntamente com os seguintes documentos
I – Requerimento (conforme modelo constante no anexo I) e Termo de Responsabilidade de Uso do “Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e”, conforme modelo constante no 
Anexo II devidamente assinado pelo responsável legal da pessoa jurídica, com firma reconhecida em cartório, ou por seu preposto se for o caso;
II - cópia do documento de identidade do oficial de registro ou do tabelião, titular do cartório, ou do responsável legal da pessoa jurídica autorizados a utilizar o “Siste-
ma ITBI- e”, se for o caso;
III - cópia autenticada do estatuto ou contrato social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, se for o caso;
IV - portaria de nomeação do Tabelião ou do Oficial de Registro pelo Tribunal de Justiça do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado ou Certidão do Termo de 
Nomeação expedida pelo Tribunal de Justiça, se for o caso.
3.4 A Diretoria de Tributos sobre Transmissão de Bens Imóveis (DTBI), mediante despacho fundamentado, poderá solicitar ao requerente que apresente documentação 
complementar necessária à análise do requerimento, por meio de comunicação enviada ao endereço eletrônico fornecido no requerimento e publicada no Diário Oficial 
de Contagem.
3.5 Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgãos 
de imprensa oficial.
3.6 Ao protocolar sua solicitação para o credenciamento, o serventuário da Justiça, titular ou designado para o Cartório de Ofício de Nota e de Registro de Imóveis, a 
instituição financeira  ou pessoa jurídica interessada, aceitam e se obrigam a cumprir todos os termos do presente Edital nº 001/2016, da  Instrução Normativa SAREC 
nº 02, de 08 de março de 2016 e a legislação municipal vigente.
3.7 Os cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis, instituições financeiras e outras pessoas jurídicas que já possuam senha de acesso ao “Sistema ITBI- e” 
anteriores à publicação da Instrução Normativa SAREC nº 02, de 08 de março de 2016, deverão obter novo credenciamento, nos termos deste edital, no prazo de trinta 
dias desta publicação.
3.8 Decorrido prazo previsto no item anterior, sem que tenha sido apresentado pedido de credenciamento, o acesso ao “Sistema ITBI- e” será suspenso até que seja 
concedido novo credenciamento.

4 DO CREDENCIAMENTO
4.1 As solicitações de credenciamento, nos moldes deste edital terão início no dia 15/04/2016 e poderão ser feitas a qualquer tempo, de segunda a sexta-feira, das 
08:30 horas às 16:30 horas, através de Protocolo na Sede da Receita Municipal, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1.887, Cidade Industrial, Contagem/MG.
4.2 A Diretoria de Tributos sobre Transmissão de Bens Imóveis (DTBI), receberá os pedidos de credenciamento, verificará se a documentação atende às condições 
exigidas neste Edital e na Instrução Normativa SAREC nº 02, de 08 de março de 2016, e solicitará seu saneamento, caso necessário.
4.3 Não será concedido credenciamento às pessoas jurídicas que não comprovem o exercício de atividades relacionadas com a transmissão de bens imóveis e de 
direitos reais sobre eles, à critério da Diretoria de Tributos sobre Transmissão de Bens Imóveis (DTBI).
4.4 Presentes as condições e os documentos exigidos, o credenciamento será concedido, sendo enviado ao solicitante, no email indicado, senha de acesso ao “Siste-
ma Eletrônico de ITBI – ITBI-e”.
4.5 O requerente será notificado da decisão do pedido de credenciamento por meio de publicação no Diário Oficial de Contagem, comunicação enviada ao endereço 
eletrônico fornecido no requerimento e o devido assentamento no Sistema de Protocolo e Tramitação de Processos e Documentos.
5 DAS CONDIÇÕES
5.1  O Município autoriza aos cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis, instituições financeiras e outras pessoas jurídicas a utilização do “Sistema Eletrôni-
co de ITBI – ITBI-e” de forma on-line através da internet.
5.2 O Credenciado será identificado eletronicamente por meio de código de acesso no “Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e”, e senha pessoal e intransferível. 
5.3 O credenciado por meio do acesso ao “Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e” terá permissão para inclusão da Declaração de ITBI e geração número de protocolo, 
acompanhamento do andamento da solicitação e impressão de guia para recolhimento do imposto e de certidão de quitação de ITBI.
5.4 Após a geração do protocolo de declaração deverá ser apresentada cópia dos documentos ou instrumentos públicos correspondentes à declaração registrada no 
prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação vigente. 
5.5 Aos cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis será exigida apenas apresentação do registro de cópia atualizada da Certidão de registro do imóvel 
objeto da transmissão.
5.6 A Declaração incluída cuja documentação não tenha sido apresentada no prazo previsto no parágrafo anterior será cancelada.
5.7 O Credenciado fica responsável pelas declarações prestadas para o lançamento do ITBI nos termos do §7º do artigo 2º da Instrução Normativa SAREC nº 02, de 08 
de março de 2016 e responde solidariamente pelo pagamento do imposto nos termos do artigo 71 – D do Código Tributário Municipal.
5.8 Os Credenciados se obrigam a fornecer ao MUNICÍPIO, prontamente, as informações, acesso a registros e cópias de documentos necessários à fiscalização das 
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declarações incluídas por meio do “Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e”.
5.9 Os credenciados se obrigam a manter sistemas operacionais e de informática capazes de operacionalizar os serviços disponibilizados por meio do “Sistema Eletrô-
nico de ITBI – ITBI-e”.

6 DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
6.1 Fornecer e administrar o acesso ao Portal de Serviços da Receita Municipal, necessário à interligação remota ao sistema informatizado.
6.2 Processar todas as informações online cadastradas pelo Credenciado.
6.3 Gerenciar o uso do sistema “Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e”, bem como os acessos remotos ao mesmo, determinando as regras de seu funcionamento opera-
cional, fluxos de dados, rotinas de cálculos, métodos e demais critérios de utilização e acesso.
6.4 Manter a funcionalidade do sistema, na medida de suas disponibilidades técnicas e operacionais, bem como quanto à entrada e saída de dados nos servidores do 
Credenciado.

7 DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
7.1 Responsabilizar-se pelo bom uso das senhas de acesso ao “Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e”, não as confiando ou as transferindo a terceiros.
7.2 Comunicar imediatamente à Receita Municipal qualquer ocorrência que indique necessidade de cancelamento de senha de acesso ao domínio.
7.3 Zelar pela segurança, integridade e sigilo dos dados inseridos no sistema da Receita Municipal.
7.4 Declarar os dados necessários ao lançamento do ITBI, da identificação do imóvel transferido e das partes, de acordo com a verdade.
7.5 Adquirir e manter os equipamentos necessários à comunicação de dados, protocolo da Declaração de ITBI e emissão de guias e certidões.
7.6 Fornecer à Receita Municipal informações relativas a transmissões imobiliárias processadas perante si ou de que torne parte ou conhecimento qualquer de seus 
agentes.
7.7 Observar e fazer cumprir as regras determinadas pela Receita Municipal, especialmente quanto ao funcionamento operacional, fluxos de dados, rotinas de cálcu-
los, métodos e demais critérios de utilização e acesso aos servidores de dados, inclusive em relação ao fornecimento e administração de senhas de acesso.
7.8 Responsabilizar-se pela comunicação nos casos de cancelamento das transmissões e guias obedecendo as normas e legislação municipal vigentes.

8 DAS DESPESAS
8.1 Cada um dos partícipes arcará com as despesas de implantação e custeios relativos às suas respectivas obrigações, conforme definidas neste Edital.

9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos por meio  de petição fundamentada protocolada no atendimento da Receita Municipal, constando a 
identificação do recorrente, dirigida ao Sr. Secretário Adjunto de Receita.
9.2 O prazo para apresentação de recursos é de 5 (cinco) dias da publicação do ato de indeferimento do credenciamento
9.3 A Diretoria de Tributos sobre Transmissão de Bens Imóveis (DTBI) deverá se manifestar quanto aos fundamentos do recurso interposto, cabendo juízo de reconsi-
deração.
9.4 Da decisão do Secretário Adjunto de Receita não cabe recurso.

10 DAS PENALIDADES
10.1 Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas neste credenciamento ou infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas 
as seguintes penalidade, de acordo com a gravidade da falta: 
a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e sanáveis sem prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o 
contratado concorrido diretamente; 
b) Advertência cumulada com reposição de prejuízos quando forem constatadas irregularidades de menor gravidade com prejuízo para a Administração Municipal, 
para as quais tenha o contratado concorrido diretamente;
c) Descredenciamento quando descumprir alguma cláusula deste Edital com ou sem prejuízos para o Município de Campinas, decorrente de conduta omissiva ou 
comissiva grave do credenciado.
10.2 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
10.3 O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido 
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não fossem possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo 
único do art. 393 do Código Civil.
10.4 As penalidades previstas neste Edital têm caráter de sanção administrativa, não eximindo o credenciado de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 
Município de Contagem, ou quanto à aplicação de multas pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas na Legislação Tributária Municipal.

11 DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO
11.1 Os credenciados poderão solicitar sua exclusão do rol de credenciados, notificando por escrito a Secretaria Municipal Adjunta de Receita com antecedência míni-
ma de 30 (trinta) dias.
11.2 A exclusão será deferida se não restarem Declarações de ITBI pendentes prestadas pelo credenciado.

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 A presente inscrição para credenciamento representa a aceitação das normas contidas neste Edital.
12.2 Os interessados poderão obter quaisquer esclarecimentos dirigindo-se ao local de inscrição, por meio do Portal da Receita Municipal ou pelo endereço eletrônico 
da Diretoria de Tributos sobre Transmissão de Bens Imóveis (DTBI), falecom.itbi@contagem.mg.gov.br.

13 DOS ANEXOS
13.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO -  REQUERIMENTO
ANEXO II - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Contagem, 08 de abril de 2016.

Diretoria de Tributos sobre
Transmissão de Bens Imóveis
 Secretaria Municipal
Adjunta de Receita
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ITBI – ITBI-e

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO – REQUERIMENTO
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ITBI – ITBI-e
ANEXO II - TERMO DE RESPONSABILIDADE

A (nome da empresa), CNPJ nº      , com sede na (endereço), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionali-
dade, estado civil, profissão e endereço), declara através deste Termo estar ciente de que por meio do presente Credenciamento terá poderes para cadastrar processos 
de ITBI, assumindo todas as responsabilidades pelo uso correto do sistema e se comprometendo a comunicar, formal e imediatamente, qualquer alteração de dados 
cadastrais que estejam em desacordo com as instruções de credenciamento. Neste ato declara ainda estar ciente de que o credenciamento dar-se-á pela atribuição de 
senha, pessoal e intransferível, à pessoa abaixo indicada.

Cláusula 1ª - O uso da senha de acesso pela empresa signatária implica sua responsabilidade legal exclusiva, por todas as declarações efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico realizadas diretamente ou pela pessoa abaixo indicada, além da presunção da capacidade técnica para a realização das declarações, não cabendo à 
Secretaria Municipal Adjunta de Receita responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

Cláusula 2ª - O presente Termo de Responsabilidade poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela empresa signatária, mediante comunicação expressa, sem prejuízo 
das responsabilidades assumidas enquanto vigente.

Cláusula 3ª - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

Cláusula 4ª - A responsabilidade pela informação prestada no cadastramento de processos é única e exclusivamente da empresa signatária.

Cláusula 5ª – Declara-se ciente das condições/instruções para credenciamento para uso do Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI-e.

Cláusula 6ª – O Credenciamento tem validade de 2 (dois) anos, devendo ser renovado após completado este período.

Responsável pelo acesso ao Sistema Eletrônico de ITBI – ITBI - e:
Nome:  __________________________________
Telefone: (________) ___________-___________
CPF: ____________________________________
E-mail para o qual será enviada a senha de acesso: _______________________________
___________________, _____ de ____________ de 20___.
_______________________________
Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is)
Nome completo – Cargo/função (reconhecer firma)

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PORTARIA Nº. 003, de 06 de abril de 2016.
Dispõe sobre a criação de Comissão Interna de Sindicância Administrativa para apurar responsabilidade em decorrência da não execução do Contrato Administrativo n.º 
023/2013 pela empresa contratada ETHER CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.628.407/0001-11, cujo objeto depreende a execução das obras de constru-
ção do centro municipal de educação infantil – Cemei Central Parque no município de Contagem/ Minas Gerais.
O Secretário de Obras e Serviços Urbanos do Município de Contagem, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Complementar Municipal nº 142, de 29 de maio 
de 2013 e com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c Decreto Municipal Nº 1.838, de 04 de maio de 2012; e,

CONSIDERANDO que, os contratos celebrados entre o Município de Contagem e os prestadores de serviços ou executores de obras têm como única finalidade o atendi-
mento ao interesse público;

CONSIDERANDO ser objetivo do Município de Contagem a transparência e o respeito aos princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade nas 
licitações e nos contratos;

CONSIDERANDO que, é dever do Agente Público a instauração de Procedimento Administrativo e/ou sindicância para apurar os indícios de irregularidades ocorridas no 
âmbito da Administração Pública, nos termos da Lei n.º 8.666/93;

CONSIDERANDO o descumprimento das obrigações contratuais acarretando por fim na inexecução do objeto do Contrato Administrativo n.º 023/2013.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Sindicância Administrativa, destinada a apurar fatos supostamente de-
sencadeados pela empresa contratada ETHER CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.628.407/0001-11, que comprometeram a plena execução do Contrato 
Administrativo n.º 023/2013, cujo objeto depreende a execução das obras de construção do centro municipal de educação infantil – Cemei Central Parque no município 
de Contagem/ Minas Gerais, conforme segue:
I – MARCO AURÉLIO DA SILVA 
Engenheiro de Produção/Civil
Matrícula 43.082-0
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II – RAFAELA YUMI LACERDA
Gerente de obras de infraestrutura
Matrícula nº 1444995

III – LÚCIA FRANCO DE CARVALHO
Assistente Administrativo
Matrícula nº 1448834

Art. 2º A Comissão de Sindicância Administrativa ficará encarregada da análise dos procedimentos, fatos, apuração de responsabilidade, bem como, ao final, pela 
produção de relatório informativo com proposta fundamentada de decisão, podendo, para tanto:

I - convidar terceiros eventualmente envolvidos com os fatos a se manifestarem perante seus membros;
II - examinar os documentos pertinentes;
III - ouvir depoimentos que considerarem necessários;
IV - praticar todo e qualquer ato indispensável à completa apuração dos fatos, respeitados os preceitos legais aplicáveis. 

Parágrafo Único - Cabe também Comissão de Sindicância Administrativa, da mesma forma e modo, quantificar os prejuízos porventura causados ao erário e os respon-
sáveis pelo seu ressarcimento.
Art. 3º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação desta Portaria, para finalização dos trabalhos e apresentação do referido 
relatório, podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado.

Art. 4º O Relatório conclusivo emitido pela Comissão de Sindicância Administrativa deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos para a 
adoção das medidas cabíveis.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Registre-se e Publique-se.
MÁRIO SÉRGO CORRÊA DIAS
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2014 – RDC PRESENCIAL Nº 004/2013
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANFAB LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – SAPUCAIS II – CONVENIO 
702274/2010, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG, POR MAIS 80(OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 02/04/2016 E COM VENCIMENTO FINAL EM 21/06/2016.
RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 01/04/2016

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2014 – RDC PRESENCIAL Nº 004/2013
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANFAB LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL, CONFORME 
PLANILHA ANEXA.
VALOR: R$ 1.507.500,01 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS E UM CENTAVO).
DOTAÇÃO: 1121 12.361.0008.1132; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE DE RECURSOS: 010100 
RATIFICAÇÃO: 
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 06/04/2016

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº025/13 – RDC PRESENCIAL Nº 005/2013
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANFAB LTDA
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL – SAPUCAIS III – CONVENIO 
702274/2010, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG, POR MAIS 80 (OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 02/04/2016 E COM VENCIMENTO FINAL EM 21/06/2016.
RATIFICAÇÃO
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 01/04/2016

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº025/13 – RDC PRESENCIAL Nº 005/2013
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANFAB LTDA
OBJETO: ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL, CONFORME 
PLANILHA ANEXA.
VALOR: R$ 1.467.924.99 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 1121 12.361.0008.1132; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE DE RECURSOS: 010100 
RATIFICAÇÃO
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO ADITIVO;
DATA: 06/04/2016

EXTRATO DO 3º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 001/2016 – CONCORRÊNCIA Nº 012/2015
CONTRATADA: M. GIANNETTI ENGENHARIA LTDA 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1104.08.306.0008.1127, CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 010000
DA RATIFICAÇÃO
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA.
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DATA: 17/03/2016

EXTRATO DO 5º TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO Nº 006/2013- CONCORRÊNCIA Nº 001/2013
CONTRATADA: ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM
OBJETO: REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ACIMA ESPECIFICADO A PARTIR DE 01/03/2016, TENDO EM 
VISTA À EXTINÇÃO DO MOTIVO QUE DEU ENSEJO A PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME ORDEM DE REINICIO DE FOLHA 1920, VOLUME 05. 
RATIFICAÇÃO:
PERMANECEM INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO ALCANÇADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILA;
DATA: 01/03/2016

Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

COMIC – Conselho Municipal do Idoso de Contagem
CONVOCAÇÃO
Contagem, 05 de Abril de 2016
Convocamos os(as) Conselheiros(as) de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 142ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
do Idoso de Contagem - COMIC, que será realizada no dia 14 de Abril (quinta-feira) de 2016, às 09h00, no auditório da Funec – Fundação de Ensino de Contagem, 
localizado à Avenida João César de Oliveira, 2.415, 4º andar, Bairro: Eldorado, Contagem-MG
PAUTA: 141ª Reunião Ordinária do COMIC -
1 – Oração e leitura da mensagem.
2 _ Aprovação da 141ª Ata Ordinária.
3 – Comissão Normativa e Fiscalizadora:
 Aprovação de instituições para registro no COMIC
4 – Comissão do Fundo Municipal do Idoso:
 Projeto para CAC: “Celebrando a Vida”, instituição Casa de Apoio a Criança Carente de Contagem – Mg.
5 – Apresentação sobre o Fundo Municipal do Idoso – Jonatan Carvalho – Contador da Casa dos Conselhos.
6 – Informes:
 7.1 informes gerais
Atenciosamente; 
 Hamilton Lara Moreira
Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Cinco

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS
PROGRAMA CONTAGEM PRÓ-ISO
Extrato para publicação:
OBJETO: Contratação da empresa MPG Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA. na pessoa do credenciado Moacir Pereira da Gama, CNPJ 11.727.598/0001-31, 
pessoa jurídica, para prestação de serviços de Instrutoria de Formação de Auditores Internos da Norma NBR ISO 9001:2015, a realizar-se nos dias 11 a 14 /04/2016 a 
fim de atender às necessidades de treinamento no Programa Contagem Pró-ISO, segundo o Termo de Credenciamento TC nº. 003/2016, com base Edital n°. 017/2014, 
credenciamento n°. 002/2014, processo administrativo nº. 043/2014 e Lei Federal nº. 8666 de 21 junho de 1993.

Famuc

PORTARIA Nº 7.632, de 06 de abril de 2016.
Dispõe sobre a cessão de servidor para o Tribunal Regional Eleitoral e dá outras providências
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso das atribuições lhe conferidas pela Lei Complementar nº 197, de 22 de 
dezembro de 2015.
RESOLVE:
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Art. 1° - CEDER ao Tribunal Regional Eleitoral, à disposição para 92ª Zona Eleitoral de Contagem a servidora Aparecida Maria de Castro Santos, matrícula 199179, com 
ônus para a FAMUC, no período de 11de abril de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 06 de abril de 2016.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Portaria nº. 7.636, de 05 de abril de 2016.
Dispõe sobre nomeação em cargo público de provimento efetivo.
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 
197, de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no artigo 31 da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990
RESOLVE:
Art. 1° – NOMEAR em caráter efetivo, para o provimento do cargo abaixo relacionado o seguinte candidato, conforme decisão judicial  processo nº0104676-
65.2013.8.13.0079

TIPO CARGO CLASS NOME

         G ADVOGADO 4º CLAUDIO MARCOS DA SILVA

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 05 de abril de 2016.
EVANDRO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem

Portaria n º 7.637, de 05 de abril de 2016.
Dispõe sobre nomeação de cargo público de provimento efetivo.
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 
197, de 22 de dezembro de 2015, e especialmente a prevista no inciso I do artigo 12 e artigo 13 da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e suas altera-
ções posteriores, considerando a homologação do Concurso Público FAMUC nº 001/2011, para ingresso na FAMUC;
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR em caráter efetivo, para o provimento dos cargos públicos abaixo relacionados, os seguintes candidatos habilitados em concurso público de provas.

TIPO CARGO CLASS NOME

G TECNICO EM ENFERMAGEM 381 BRUNO SANTOS ROCHA

G TECNICO EM ENFERMAGEM 382 MERCIA JANUZA NEVES E CASTRO

G TECNICO EM ENFERMAGEM 383 VERONICA FERREIRA DA SILVA

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Contagem, 05 de abril de 2016.
EVANDRO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

Fundac

AVISO – ERRATA
O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – Fundac, Roberto Duarte, no uso de suas atribuições, torna pública a presente RETIFICAÇÃO a publica-
ção do dia 08/04/2016, Diário Oficial de Contagem – Edição 3842, página 9, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016 – 8ª EDIÇÃO DO CONCURSO REVELANDO 
CONTAGEM:
Onde se lê:
8. DA PREMIAÇÃO
 8.1 As 3 (três) fotos premiadas pela comissão julgadora e seus respectivos autores serão conhecidas no dia 31 de maio de 2016 e receberão a premiação abaixo 
descriminada:
 1º LUGAR: R$ 3.000,00 (três mil reais):
 2º LUGAR: R$ 2.000,00 (dois mil reais);
 3º LUGAR: R$ 1.000,00 (mil reais).
 8.2 Os prêmios serão concedidos pela FUNDAC, com recursos do FUMPAC.
 8.3 O evento de premiação ocorrerá no dia 30 de maio de 2016, às 19 horas no Centro Cultural de Contagem (Rua Doutor Cassiano, bairro Centro, CEP: 32017-
230).
Leia-se:
8. DA PREMIAÇÃO
 8.1 As 3 (três) fotos premiadas pela comissão julgadora e seus respectivos autores serão conhecidas no dia 30 de maio de 2016 e receberão a premiação abaixo 
descriminada:
 1º LUGAR: R$ 3.000,00 (três mil reais):
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 2º LUGAR: R$ 2.000,00 (dois mil reais);
 3º LUGAR: R$ 1.000,00 (mil reais).
 8.2 Os prêmios serão concedidos pela FUNDAC, com recursos do FUMPAC.
8.3 O evento de premiação ocorrerá no dia 30 de maio de 2016, às 19 horas no Centro Cultural de Contagem (Rua Doutor Cassiano, bairro Centro, CEP: 32017-230).

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL Nº 01/ 2016
A Presidente interina, ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES, da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, e:
CONSIDERANDO que o Processo Seletivo Simplificado PSS Nº 03/2014, homologado em 10 de fevereiro de 2015 e prorrogado por mais um ano, vencerá em 09 de 
fevereiro de 2017;
CONSIDERANDO o período eleitoral municipal de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de substituição dos trabalhadores efetivos afastados de suas funções por motivo de licença sem vencimento, restrições médicas, licenças 
médicas, em função gratificada ou em cargo comissionado ou à disposição de outros Municípios, bem como pela urgente necessidade da Fundação de Ensino de Con-
tagem – FUNEC em manter o atendimento à educação pública na Fundação;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Lei Municipal nº 4.288, de 30 de setembro de 2009; 
TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período indicado, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando à composição de quadro para contratações tem-
porárias de excepcional interesse público, em caráter de urgência, conforme estabelece o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para os 
cargos constantes no item 2 deste edital.  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado justifica-se como de excepcional interesse público pela situação transitória que demanda urgência na realização ou na 
manutenção de serviço público essencial e na transitoriedade e excepcionalidade de eventos que não justificam a criação de quadro de pessoal efetivo.
1.2. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus ANEXOS e eventuais aditamentos, assim como pelas instruções, comunicações e convo-
cações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes, e sua execução realizar-se-á sob a responsabilidade da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem.
1.3. O presente Edital possui os seguintes ANEXOS:
ANEXO I - Das Atribuições dos Cargos;
ANEXO II - Do Cronograma básico de execução do Processo Seletivo Simplificado;
ANEXO III - Do conteúdo programático;
ANEXO IV - Modelo de requerimento de isenção da taxa de inscrição;
ANEXO V - Formulário de Requerimento de Prova Especial ou de Condição(ões) Especial(is).
1.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido por este Edital, por se tratar de servidor público ocupante de função pública temporária, terão 
sua relação de trabalho regido pelo regime estatutário (Lei n° 2.160/90), com contrato de Direito Administrativo.
1.4.1. O contrato com base no inciso IX, do art. 37, da CR/88, é puramente de direito administrativo, regulado pela Lei n° 2.160/90 (Regime Estatutário) e pela Lei 
n°4.288/2009 (contratação temporária), não tendo o servidor os direitos sociais de que trata o art. 7º da CR/88, pois a ele aplicar-se-ão as regras estabelecidas para o 
estatutário, exceto quanto à demissão por justa causa, caso em que a apuração da falta será por Sindicância.
1.5. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília-DF.
1.6. As Etapas deste Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no Município de Contagem/MG, em escolas que apresentarem estrutura física funcional, atendendo, 
assim, às necessidades do processo de seleção.
1.7. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá uma única etapa: 
a) Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório.
2. DOS CÓDIGOS, DOS CARGOS, DOS CARGOS, DAS VAGAS, DO NÍVEL DE HABILITAÇÃO BÁSICA, DA JORNADA SEMANAL, DA REMUNERAÇÃO E DA TAXA DE IN-
SCRIÇÃO:
QUADRO I

Código
Denominação do 
cargo

VAGAS

Habilitação Básica
Jornada 
Semanal

Remuneração
Abril/2016

Taxa de Ins-
crição

Ampla Concor-
rência

Pessoas com 
Deficiência

Negros
20% Total

201
Auxiliar de Bibliote-
ca Escolar 01 - - 01 Ensino Médio completo

30 horas 
semanais R$ 965,10 R$30,00

202 Assistente Escolar 01 - - 01 Ensino Médio completo
30 horas 
semanais R$ 965,10 R$30,00

203 Secretário Escolar 01 - - 01 Ensino Médio completo
30 horas 
semanais R$ 965,10 R$30,00

301 Pedagogo 01 - - 01
Ensino Superior completo 
em Pedagogia.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$ 55,00

302

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Arte 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00
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Código
Denominação do 
cargo

VAGAS

Habilitação Básica
Jornada 
Semanal

Remuneração
Abril/2016

Taxa de Ins-
crição

Ampla Concor-
rência

Pessoas com 
Deficiência

Negros
20% Total

303

Professor de 
Educação Básica - 
PEB E.M: Análises 
Clínicas 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena em 
Ciências Biológicas para 
ministrar aulas teóricas 
e práticas específicas em 
laboratório do cargo no qual 
concorreu e especialização 
ou curso de extensão com 
no mínimo 120 horas em 
parasitologia ou hematolo-
gia ou microbiologia.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

304

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Biologia 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

305

Professor de 
Educação Básica - 
PEB E.M: Educação 
Física 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

306

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Enfermagem 01 - - 01

Licenciatura Plena ou 
habilitação para a disciplina 
(Ensino Superior em Enfer-
magem).

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

307

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Espanhol 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação; ou licen-
ciatura plena em Letras com 
habilitação em espanhol; 
ou licenciatura plena em 
Letras com certificado DELE 
avançado em espanhol ou 
pós-graduação na área afim.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

308

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Farmácia 01 - - 01

Ensino Superior completo 
em Farmácia para ministrar 
aulas teóricas e práticas es-
pecíficas em laboratório do 
cargo no qual concorreu.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

309

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Filosofia 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

310

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Geografia 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

311

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Física 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

312

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: História 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

313

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Informática 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena ou 
bacharelado na área de 
Tecnologia da Informação

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

314

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Inglês 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação 22h e 30min 

semanais R$ 2.178,38 R$55,00
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Código
Denominação do 
cargo

VAGAS

Habilitação Básica
Jornada 
Semanal

Remuneração
Abril/2016

Taxa de Ins-
crição

Ampla Concor-
rência

Pessoas com 
Deficiência

Negros
20% Total

315

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Logística 01 - - 01

Curso Superior de Tecnolo-
gia em Logística ou Ensino 
Superior completo em Admi-
nistração de Empresas com 
especialização em Logística 
ou curso de extensão com 
no mínimo 120 horas em 
Logística para ministrar 
aulas teóricas e práticas es-
pecíficas em laboratório do 
cargo no qual concorreu.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

316

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Matemática 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

317

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Português 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

318

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Psicologia 01 - - 01

Ensino Superior completo 
em Psicologia e registro no 
conselho.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

319

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Química 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

320

Professor de 
Educação Básica - 
PEB E.M: Química 
Industrial 01 - - 01

Ensino superior com Licen-
ciatura plena em química; 
ou bacharelado em Química; 
ou Graduação em Engenha-
ria Química.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

321

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Segurança do 
Trabalho 01 - - 01

Curso Superior de Tecno-
logia em Segurança do 
Trabalho ou Ensino Superior 
completo em Engenharia 
com especialização em 
Segurança do Trabalho 
ou curso de extensão com 
no mínimo 120 horas em 
Segurança do Trabalho para 
ministrar aulas teóricas 
e práticas específicas em 
laboratório do cargo no qual 
concorreu.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

322

Professor de Edu-
cação Básica - PEB 
E.M: Sociologia 01 - - 01

Ensino Superior completo 
com licenciatura plena na 
área de atuação.

22h e 30min 
semanais R$ 2.178,38 R$55,00

2.1. Novas vagas poderão surgir dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
2.2. A FUNEC se reserva o direito de contratar professores do quadro de magistério para uma jornada inferior ou superior à prevista neste Edital. 
2.3. A contratação dos candidatos selecionados obedecerá à lista de classificação resultante do processo seletivo, conforme a demanda da FUNEC, podendo ser real-
izada a qualquer tempo durante o período de validade do processo seletivo.
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderá se inscrever o candidato que comprovar até a data da contratação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a que foi deferida a igualdade nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição 
Federal;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
d) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
e) estar em gozo dos direitos políticos;
f) possuir a habilitação exigida para o cargo pretendido, na data da contratação;
g) atender às condições exigidas e se submeter às normas expressas neste Edital.
3.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E NEGROS
3.2.1. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.2.1.1. 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 
Seletivo Simplificado para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato. 
3.2.1.2. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, deverão apresentar, no momento da contratação, laudo médico (documento original ou cópia auten-
ticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, bem como a provável causa da deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência que se enquadrar nas categorias discriminadas 
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conforme os itens 3.2.1.7 e 3.2.1.8. 
3.2.1.3. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo 
resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
3.2.1.4. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candi-
datos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.2.1.5. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
3.2.1.6. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo ao qual pretende 
concorrer com a deficiência da qual possui. 
3.2.1.7. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, combinado com a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - 
STJ (visão monocular), observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, a seguir transcrito: 
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificul-
dades para o desempenho de funções;
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz;
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 600; 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;
h) trabalho.
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”
3.2.1.8. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3.2.1.9. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos dos subitens 
3.2.1 a 3.2.1.8 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiências;
b) selecionar o tipo de deficiência.
3.2.1.10. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá 
a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
3.2.1.11. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, assina-
lando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme 
disposição legal.
3.2.1.12. O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando da contratação, será submetido a exame médico pré-
admissional, realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibili-
dade da sua deficiência com as atribuições do cargo para o qual prestou Processo Seletivo Simplificado.
3.2.1.13. Nos termos do subitem 3.2.14, o contratado deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial (Cartório de Notas), expe-
dido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau, ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência.
3.2.1.14. O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde 
ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito nos subitens 3.2.7 e 3.2.8 deste Edital.
3.2.1.15. O Laudo Médico citado no subitem 3.2.1.13 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 3.2.1.5 deste Edital.
3.2.1.16. O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.2.1.12 e 3.2.1.13 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a 
sua guarda sob a responsabilidade da FUNEC, no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
3.2.1.17. Na falta do laudo médico mencionado nos subitens 3.2.1.12 e 3.2.1.13, ou quando não contiver as informações indicadas no item 3.2.1 e seus subitens, o 
candidato perderá o direito de permanecer na lista de qualificado como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosa-
mente a ordem de classificação.
3.2.1.18. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
3.2.1.19. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem 
de classificação.
3.2.1.20. As vagas reservadas a pessoa com deficiência não firmadas reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem clas-
sificatória dos quais foram subtraídas.
3.2.1.21. 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 3.2.1.1 e 3.2.1.2.
3.2.2. CANDIDATOS NEGROS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015)
3.2.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos neste 
Edital.
3.2.2.2. Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a 
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candidatos negros, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído para 
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
3.2.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição do Pro-
cesso Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.
3.2.2.4. O candidato negro, classificado para as vagas destinadas às pessoas negras, quando contratado deverá entregar, documento oficial (certidão de nascimento 
própria ou dos pais) – original ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda.
3.2.2.4.1. O documento mencionado no item 3.2.2.4, deverá ser entregue na Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 
2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, dentro do prazo previs to para a contratação.
3.2.2.5. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anu-
lação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis.
3.2.2.6. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no 
Processo Seletivo Simplificado. 
3.2.2.7. Os candidatos considerados negros, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
3.2.2.8. A primeira contratação de candidato negro, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao cargo 
de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamente, 
durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, obedecido o disposto nos itens 3.2.2.1 e 3.2.2.2.
3.2.2.9. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das 
vagas reservadas. 
3.2.2.10. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 
3.2.2.11. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a 
ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
3.2.2.12. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a 
candidatos negros aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.2.2.13. Os candidatos às vagas reservadas aos negros participarão deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne às exigências estabelecidas neste Edital.
3.3. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
3.3.1. O candidato com deficiência poderá requerer atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização 
destas, conforme previsão do artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 3.298/1999, combinado com a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ 
(visão monocular). 
3.3.1.1. O período de solicitação de condições especiais para a realização das provas é do dia 02 de maio a 20 de maio de 2016.
3.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respec-
tivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
3.3.3. O candidato com deficiência deverá efetuar a solicitação acima referida, mediante o preenchimento, assinatura e entrega do Requerimento de Prova Especial ou 
de Condições Especiais, disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no período de 02 de maio de 2016 a 20 de maio de 2016, conforme 
modelo constante do ANEXO V deste edital, o qual conterá a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
3.3.4. O requerimento, citado no subitem 3.3.3, deverá ser entregue dentro do período das inscrições, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no 
horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 3.3.3 deste Edital ou; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - Diretoria de Concursos, no 
endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG – CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer ao prazo estabelecido no item 3.3.3, deste Edital. 
3.3.4.1. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Simplificado da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC - Edital N° 01/2016;
b) referência: REQUERIMENTO;
c) nome completo e número de identidade do candidato;
d) cargo para o qual o candidato concorrerá.
3.3.5. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto 
Federal n° 3.298/1999, até o término do período das inscrições.
3.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
3.3.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
3.3.8. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência e que, por alguma razão, necessitar de atendimento especial para a 
realização das provas deverá apresentar à FUNEC, no período de 02 de maio de 2016 a 20 de maio de 2016, requerimento por escrito (ANEXO V), datado e assinado, 
indicando as condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação. 
3.3.9. Os requerimentos citados no subitem 3.3.3 e suas alíneas deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 3.3.4 e 3.3.4.1, deste Edital.
3.3.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
3.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições deferidas/indeferidas será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 
02/06/2016.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES
4.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
4.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus ANEXOS e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
4.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
4.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
4.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital.
4.1.6. A Ficha de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
4.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo Simplificado.
4.1.8. O candidato poderá concorrer somente para um único cargo, conforme discriminado no item 2 deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição.
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4.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração referente ao cargo após o encer-
ramento das inscrições.
4.1.10. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de 
inscrição entre pessoas, alteração de locais de realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a 
condição de pessoas com deficiência.
4.1.11. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
4.1.12. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato, ou incompleto ou código incorreto referente ao cargo pretendido fornecidos pelo 
candidato.
4.1.13. A FUNEC não se responsabiliza, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros 
fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
4.1.14. Não se exigirá do candidato cópia de nenhum documento, no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, sendo de sua exclusiva respon-
sabilidade a veracidade dos dados informados.
4.2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO
4.2.1. Os valores das taxas de inscrição são os constantes na tabela abaixo:
QUADRO II

CARGO VALOR

Secretário Escolar, Auxiliar de Biblioteca, Assistente Escolar R$30,00

Professor de Educação Básica -PEB-EM e Pedagogo R$55,00
4.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet: de 02/05/2016 a 20/05/2016.
4.2.2.1. A FUNEC disponibilizará computadores para as pessoas que não têm acesso à internet, para que possam realizar suas inscrições, no endereço em Contagem, a 
seguir relacionado:
QUADRO III

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO

Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC

Avenida João César de Oliveira, nº 2415
Bairro Eldorado – Contagem/MG
Tel. (31) 3356-6371

De 2ª a 6ª feira
8h às 17h(exceto feriado ou 
recesso)

4.2.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, das 9 (nove) horas do dia 02 de maio de 2016 às 19 
(dezenove) horas do dia 20 de maio de 2016, por meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplificado -  PSS nº 01/2016 , efetuar sua inscrição 
conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônicowww.contagem.mg.gov.br/concursos;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da opção do cargo para o qual concorrerá de acordo com o item 2 deste Edital, confirmar os 
dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no subitem 4.2.1 até o dia 23 de maio de 2016.
4.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 4.2.2.2. alínea “c” será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta 
para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago até o dia 23 de maio de 2016.
4.2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em dinheiro, do valor da inscrição impresso no boleto bancário, na rede 
bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária, até o dia 23 de maio de 2016.
4.2.5. 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.
4.2.6. A segunda via do boleto bancário estará disponível na internet para impressão até o último dia de pagamento – 23 de maio de 2016, ficando indisponível a partir 
desta data. 
4.2.7. 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.
4.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário, deverá entrar em contato com a Fundação 
de Ensino de Contagem - FUNEC, em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: 3356-6371;
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/
MG, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso). 
4.2.8. A inscrição somente será processada e validada após confirmação à FUNEC, pela instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente ao 
candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
4.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 4.2.4 deste Edital, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
4.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de paga-
mento, agendamentos ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.
4.2.11. 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 23 de maio de 2016.
4.2.12. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no boleto bancário.
4.2.13. Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente do cargo escolhido, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais 
recentes. As demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam para cargo diferente, e o valor da taxa de inscrição não será devolvido.
4.2.14. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Simplificado. Para esse fim, o boleto deverá 
estar autenticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento (23 de maio de 2016), não sendo considerado 
para tal o simples agendamento de pagamento.
4.2.15. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 
formalmente, nos termos do subitem 7.1 deste Edital.
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4.2.16. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos, a partir do dia 
03 de junho de 2016.
4.3. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.3.1. Em nenhuma hipótese o valor da taxa de inscrição será devolvido ao candidato, salvo nos casos de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição, alteração da data do Processo Seletivo Simplificado ou não realização do Processo Seletivo Simplificado. 
4.3.2. Na hipótese de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição, alteração da data do Processo Seletivo Simplificado ou não realiza-
ção do Processo Seletivo Simplificado, 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.
4.3.3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível, no local indicado no subitem 4.2.2.1, 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 4.3.5.
4.3.4. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:

a) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
b) cargo que se inscreveu;
c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
d) número de telefones, com código de área, para eventual contato.
4.3.5. 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 cancel-
amento, suspensão ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato, ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG - 
CEP 32.315-000, no horário de 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 3.2.4 deste Edital;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, no 
endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG - CEP 32.315-000. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo 
previsto neste item.
4.3.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado da FUNEC – Edital Nº 01/2016, nome comple-
to, número da inscrição e número do documento de identidade.
4.3.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 30 (trinta) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 4.3.5, por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
4.3.8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitu-
ição.
4.4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
4.4.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-las, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, 
sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou;
4.4.1.2. tenha baixa renda ou encontra-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;
4.4.1.3. seja 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 
Prestação Continuada.
4.4.2. A isenção deverá ser solicitada no período de 02, 03 e 04 de maio de 2016, mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção, disponível para 
a solicitação no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e que conterá: 
4.4.2.1. indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
4.4.2.2. declaração de que atende a condição estabelecida no item 4.4.1.3 deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela 
FUNEC.
4.4.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples (acompanhadas dos respectivos originais) 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 da respectiva 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) do 
último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de depen-
dentes, comprovante de renda familiar, etc.
4.4.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por instrumento de procuração simples.
4.4.5. A Ficha de Isenção, indicada no item 4.4.2, deverá ser entregue em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/
MG, CEP 32.315-000, no horário das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 4.4.2 deste Edital ou; 
b) via SEDEX OU AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos/ Pro-
cesso Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2016 – Isenção da taxa de Inscrição, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 
32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 4.4.2, deste Edital. 
4.4.6. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.4.7. 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 Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto n. 83.936, de 06 de 
setembro de 1979.
4.4.8. 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, o prazo e os horários estabelecidos nos itens 4.4.3 e 4.4.4 deste edital.
4.4.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
4.4.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 11 de maio de 2016, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, em ordem alfabé-
tica, com o número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento.
4.4.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido, TERÁ que efetivar sua inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.
4.4.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição acessando o link de impressão da 2ª via do boleto 
bancário, imprimindo-a e efetuando o pagamento conforme disposto no item 4.2 deste Edital.
4.4.13. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 4.4.10 deste 
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Edital, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, no horário das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira 
(exceto feriado e recesso), até a data limite de encerramento das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz.
4.4.14. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
4.4.14.1. 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, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, 
das 8h às 17h ou;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, situada 
à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer aos prazos estabelecidos neste item.
4.4.14.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, dirigidos à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC Processo Seletivo Simpli-
ficado Edital 01/2016, 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 Edital 01/2016 – FUNEC;
b) referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO;
c) nome completo e número de identidade do candidato;
d) cargo para o qual o candidato está concorrendo.
4.4.14.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e divulgada na 
FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG.
4.5. DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO – CDI
4.5.1. A FUNEC divulgará o CDI no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos para consulta e impressão pelo próprio candidato, até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data de realização da prova. 
4.5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC, até o dia 03 de junho de 2016, exceto sábado, domingo, recesso e feriado 
em uma das seguintes formas:
a) através dos telefones: (031) 3356.6371 ou,
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/
MG, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira ou,
c) pelo email, funec.concurso@gmail.com.
4.5.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, 
o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI.
4.5.4. No CDI estarão impressos nome completo do candidato, número do documento de identidade, o cargo, data de nascimento, a data, o horário, o local de realiza-
ção das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.
4.5.5. É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão expedidor, o cargo pretendido, bem como a 
data de nascimento.
4.5.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na inscrição, na sigla do órgão expedidor ou na 
data de nascimento deverão, obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato, à FUNEC/Diretoria de Concursos, pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração 
com poderes específicos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, ou ao aplicador de 
provas, no dia, no horário e no local de realização das mesmas, apresentando a Carteira de Identidade, o que será anotado no Relatório de Ocorrências.
4.5.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” relativos ao 
cargo pretendido, nem quanto à condição em que concorre.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1. O Processo Seletivo Simplificado constará apenas de 1 (uma) etapa para os cargos de níveis médio e superior, envolvendo um conjunto de provas objetivas de 
caráter eliminatório e classificatório. 
5.2. A prova objetiva para o nível médio e o superior será constituída de um total de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de 
respostas, sendo apenas uma correta, valendo 4 (quatro) pontos cada, perfazendo o valor máximo de 100 (cem) pontos e obedecerá às características especificadas no 
quadro a seguir:
QUADRO IV

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROVAS

Cargos Provas Número de Questões Valor de cada Questão Pontuação Máxima

Assistente Escolar

Auxiliar de Biblioteca

Secretário

Língua Portuguesa 10

4 100

Informática 5

Raciocínio Lógico 5

Conhecimentos de informática 5

Professor de Educação Básica PEB 2

Pedagogo

Língua Portuguesa 10

4 100
Conhecimentos Políticos -Pedagógicos e 
Legislação Educacional 15

5.3. Os conteúdos fazem parte do ANEXO III deste Edital.
5.4. Cada questão da prova objetiva valerá 4 (quatro) pontos, perfazendo um total de 100 (cem) pontos.
5.5. A prova objetiva será realizada no dia 05 de junho de 2016 (domingo), com início às 9h e término às 11h30min, em local a ser divulgado pela FUNEC, através do 
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endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo Simplificado FUNEC - PSS Edital 01/2016).
5.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para 
o seu início.
5.7. O ingresso do candidato na sala para a realização da prova objetiva somente será permitido dentro do horário estabelecido, mediante apresentação do documento 
de identidade original ou documento equivalente com fotografia.
5.8. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
5.9. Durante a realização da prova objetiva não será permitida qualquer espécie de consulta (livros, notas, códigos, manuais, impressos ou anotações), nem o uso de 
telefone celular, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora ou qualquer equipamento eletrônico.
5.10. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado, o candidato que, por qualquer motivo, faltar à prova objetiva ou, durante a sua realização, for colhido em fla-
grante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, ou ainda se utilizar de notas, livros, impressos ou qualquer dispositivo 
eletrônico, inclusive telefone celular.
5.11. Caso seja anulada alguma questão da prova objetiva, esta será contada como acerto para todos os candidatos.
5.12. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, segunda chamada para a prova objetiva, nem vista da mesma.
5.13. Serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta ou as rasuradas.
5.14. O candidato só poderá entregar a Prova Objetiva e o gabarito depois de transcorridos, no mínimo, 60 minutos do início da Prova Objetiva.
6. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
6.1. Será aprovado o candidato que obtiver no mínimo 30% (trinta por cento) do total de pontos atribuídos à Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
6.2. A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas, será feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova objetiva.
6.3. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente:
a) o candidato que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de 
idade mais elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;
b) que obtiver maior número de acertos na prova de conhecimentos Político- Pedagógicos ou Conhecimentos Políticos-Pedagógicos e Legislação Educacional;
c) o candidato de maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;
d) permanecendo o empate, a ordem do número de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.
6.4 A ausência do candidato na Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Processo Seletivo Simplificado acarretará sua automática eliminação.
6.5 Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figura-
rem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
7. DOS RECURSOS
7.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Simplificado Edital 01/2016, 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 direi-
tos dos candidatos, 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 de atendimento da 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, e classificação final deste Processo Seletivo Simplificado.
7.1.1. No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”, do subitem 7.1, 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.
7.1.2. Para interposição de recursos previstos no item 8.1, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á o dia de início do prazo recursal, desde que coincida com dia de 
funcionamento normal da FUNEC. Caso não haja expediente normal na FUNEC, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de seu funcionamento 
normal.
7.2. O recurso deverá ser individual, com indicação precisa do objeto em que o candidato se julgar prejudicado, e deverão ser obrigatoriamente entregues em uma das 
seguintes formas, dentro do período recursal:
a) pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 –Bairro Eldorado –Con-
tagem/MG, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, dentro do prazo previsto no item 7.1 deste Edital ou;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, situada 
no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415 –Bairro Eldorado –Contagem/MG, CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem 
deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 7.1 deste Edital. 
7.3. O recurso deverá ser encaminhado em envelope tipo pardo, lacrado, conforme disposto nos subitens 7.1 e 7.3, contendo externamente, em sua face frontal, os 
seguintes dados:

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 01/2016
Candidato:_____________________________________________________
Cargo:________________________________________________________
Nº do documento de identidade:__________________
Nº de inscrição:________________________________________________
Recurso: ________________( citar o objeto do recurso)
Fundamentação e argumentação lógica: ________________________________________
Data: ___/ ___/___
Assinatura: __________________________________
7.4. O recurso contra questão de prova deverá ser apresentado em obediência às seguintes especificações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 7.3. 
7.5. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de inter-
posição de recursos.
7.6. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito oficial definitivo.
7.7. Após análise dos recursos interpostos contra o disposto nas alíneas do item 7.1, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicialmente obtida para 
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uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.
7.8. Será rejeitado liminarmente o recurso que:
a) estiver incompleto e não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) descumprir prazo estipulado para apresentação;
d) for encaminhado via FAX, via Internet ou para endereço diverso do estabelecido;
e) contiver qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) desatender as normas estabelecidas neste Edital. 
7.9. A vista das provas e dos exames poderá ser promovida e efetivada somente pelo candidato ou por terceiro munido de procuração específica para tal finalidade, 
devidamente registrada em cartório, com firma reconhecida, exclusivamente, junto à FUNEC. O procurador deverá apresentar a sua carteira de identidade ou docu-
mento único equivalente, de valor legal.
7.10. A solução e análise dos recursos é de competência da Comissão Permanente de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC e será definitiva, não cabendo 
novos recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já solucionada. A decisão será publicada no Diário Oficial de Contagem – “DOC-e”, no site 
www.contagem.mg.gov.br/concursos e na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço: Avenida João César de Oliveira, nº 2415, 
Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000.
7.11. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 7.7 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível 
para consulta individualizada do candidato, estará disponível na Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC - Diretoria de Concursos, no endereço: Avenida João César 
de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000.
7.12. Não haverá reapreciação de recursos.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de 
avaliação constantes no ANEXO III deste edital.
8.2. A Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – Portaria nº 99, de 01 de junho de 2015, fará o acompanhamento e supervisão 
deste Processo Seletivo Simplificado, bem como analisará os casos omissos ou duvidosos.
8.3. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC-e no endereço ele-
trônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
8.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 30 de 
setembro de 2009, na Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem.
8.5. As contratações temporárias a que se referem este Edital serão celebradas pelo prazo de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
8.6. O processo seletivo simplificado tem a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado apenas uma única vez e por igual período.
8.7. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto ao Departamento Pessoal da FUNEC, 
incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando à eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à instituição convocá-lo por falta da 
citada atualização.
8.8. A contratação será processada obedecendo-se à classificação entre os candidatos presentes nos locais, datas e horários previstos em Edital Público de Convocação, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC-e. na internet, no site www.contagem.mg.gov.br/concursos no link nomeações e contratações 
e na portaria da Fundação de Ensino de Contagem. Demais informações também poderão ser obtidas através dos telefones: 3356-6412 e 3356.6695. 
8.9. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
01 foto 3x4 recente;
Fotocópia da Certidão de casamento ou nascimento;
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou carteira de Identidade do(s) filho(s) menor de 14 anos e cartão de vacina atualizado;
Fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
Fotocópia da Carteira de identidade;
Fotocópia do CPF
Certidão de Quitação Eleitoral e Fotocópia do título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação da última eleição;
Fotocópia do Cartão de PIS/PASEP;
Atestado de Bons Antecedentes da Polícia Civil;
Fotocópia do Histórico Escolar e Diploma, Certificado ou Atestado de Conclusão do curso exigido para o cargo pretendido;
02 Fotocópias do comprovante de endereço (uma via para compor a pasta funcional e outra via para anexar ao formulário de auxílio transporte);
Atestado Médico de Sanidade Física e mental (será encaminhado pela FUNEC no dia da chamada);
No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Con-
tagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade  de sua deficiência com a função para a qual prestou Processo Seletivo Simplificado.
O candidato negro, classificado para as vagas destinadas às pessoas negras, deverá entregar documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) – original 
ou cópia autenticada em cartório ou declaração registrada em cartório atestando quanto à cor negra ou parda comprovando tal condição.
8.10. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.
8.11. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 8.9 deste Edital, ficará automatica-
mente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.
8.12. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplificado, não será admitido para a respectiva função, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou des-
tituído do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Contagem). 
8.13. O aprovado terá exercício em qualquer das Unidades da FUNEC, onde haja necessidade daquele profissional.
8.14. Os certames para cada cargo, regidos por este Edital, são independentes. 
8.15. A FUNEC poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames. 
8.16. Todas as informações e orientações a respeito deste processo seletivo simplificado poderão ser obtidas na FUNEC/Diretoria de Concursos, situada à Avenida João 
César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, das 8h às 17h ou pelo telefone (31) 3356-6371, pelo e-mail funec.concurso@gmail.com, ou no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
Contagem, 08 de abril de 2016.
ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES
Presidente interina da FUNEC

ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS



Contagem, 11 de abril de 2016 Página 19 de 28 Diário Oficial de Contagem - Edição 3843

"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.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO

AUXILIAR
DE
BIBLIOTECA

-Colaborar no atendimento aos usuários em suas demandas de informações, pesquisas e estudos, orientando-os no uso 
dos catálogos e na localização de materiais bibliográficos (impressos e virtuais) e audiovisuais;
-Conferir e registrar novos itens do acervo da biblioteca, preparando-os para o processamento técnico;
-Ordenar e arquivar fichas de leitores, livros e materiais audiovisuais da biblioteca;
-Preparar e ordenar pastas de recortes, folhetos e outros materiais destinados à complementação do acervo bibliográfico;
-Manter a adequada organização dos materiais bibliográficos e outros objetos da biblioteca, posicionando-os corretamen-
te nas estantes e armários, para facilitar a localização e uso;
-Proceder à inscrição de leitores para facilitar, sob empréstimo, a retirada de obras;
-Efetuar empréstimos de materiais bibliográficos e audiovisuais, de acordo com normas preestabelecidas pela biblioteca;
-Controlar pedidos de reservas e o empréstimo de livros e outros materiais.
-Controlar a devolução de livros e outros materiais emprestados, mediante rotinas próprias;
-Selecionar e organizar materiais bibliográficos para uso dos professores, alunos e funcionários, bem como controlar a 
circulação desses materiais;
-Colaborar para manter o acervo em bom estado de conservação;
-Realizar pequenos reparos no acervo bibliográfico da biblioteca;
-Separar e listar material bibliográfico a ser encaminhado para encadernação, conforme o caso;
-Separar e listar materiais inservíveis e irrecuperáveis a serem encaminhados para descarte pela Escola, conforme legislação 
em vigor;
-Colaborar nas promoções culturais realizadas na biblioteca, de acordo com programação estabelecida;
-Realizar estatísticas acerca das atividades desenvolvidas pela biblioteca;
-Colaborar na coleta e tabulação de dados, mediante utilização de formulários próprios, para o controle dos serviços 
desenvolvidos pela biblioteca;
-Divulgar informações por meio de murais, boletins, blogs, jornais, dentre outros;
-Sugerir aos dirigentes, por meio de listas atualizadas, a aquisição de publicações diversas;
-Realizar projetos que promovam práticas de leitura na biblioteca, envolvendo os estudantes, educadores e demais partici-
pantes da comunidade escolar;
-Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino;
-Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade 
escolar ou pelo bibliotecônomo.

ASSISTENTE
ESCOLAR

-Orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a equipe pedagógica;
-Orientar a formulação de atitudes e hábitos de higiene pessoal, ambiental e alimentar;
-Prestar primeiros socorros e, junto à direção, cuidar do encaminhamento médico se necessário;
-Controlar a disciplina e movimentação de estudantes no âmbito da escola.
-Contribuir para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e esportivas, comemorações, festas e outras solenidades 
promovidas pela escola;
-Zelar pela ordem e higiene em seu setor de trabalho;
-Participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;
-Participar das atividades de formação proporcionadas pela escola e pela Administração Pública Municipal;
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade 
escolar.

SECRETÁRIO
ESCOLAR

-Realizar atividades pertinentes à secretaria escolar, de natureza burocrática e de atendimento ao público, estudantes e 
professores, de forma a cumprir as normas legais pertinentes ao pessoal e à unidade de ensino;
-Planejar e elaborar relatórios, boletins e controle de frequência dos estudantes;
-Manter atualizados arquivos, fichários e livros de registro;
-Controlar o material permanente de consumo e os equipamentos da secretaria;
-Preencher e providenciar requisições de materiais, cópias e outros;
-Redigir a correspondência da escola e controlar sua expedição e recebimento;
-Executar os serviços de digitação da secretaria da escola, quando necessário;
-Receber, conferir, selecionar e tabular dados para escrituração em formulários e impressos;
-Registrar, separar e encaminhar documentos recebidos e expedidos, procedendo a anotações e controle;
-Executar levantamentos, anotações e cálculos aritméticos simples;
-Arquivar correspondências, documentos, circulares, portarias, normas e processos;
-Controlar e manter atualizados arquivos e fichários;
-Elaborar, atualizar e conferir o ponto gerencial, relatórios periódicos, cadastrais e fichas funcionais;
-Organizar e manter em dia a publicação de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviços, circulares, resoluções e todos 
os documentos recebidos e/ou expedidos;
-Encarregar-se das atividades relativas à matrícula, transferência e conclusão de cursos;
-Confeccionar toda documentação relacionada à vida escolar do estudante e dos profissionais da escola;
-Participar de formação continuada, reuniões pedagógicas e administrativas proporcionadas pela escola e pela Administra-
ção Pública Municipal, quando for convocado;
-Participar de reuniões, quando solicitado, lavrando as respectivas atas;
-Participar da elaboração e execução do Projeto Político-Pedagógico;
-Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela direção.
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ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR

PEDAGOGO

-Coordenar o processo de elaboração, implementação e monitoramento do Projeto Político Pedagógico da escola a partir da 
política educacional do município e da realidade local;
-Atualizar a Proposta Pedagógica, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC e da FUNEC, bem como a realidade da 
unidade escolar;
-Acompanhar, avaliar e redefinir o planejamento com o coletivo de professores, considerando a formação integral e as especifi-
cidades dos estudantes;
-Assessorar, pedagogicamente, educadores e dirigentes da unidade escolar;
-Desenvolver, junto com os educadores, projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em ativida-
des culturais, esportivas, tecnológicas, entre outras;
-Participar da organização e do desenvolvimento de processos de democratização da gestão, fortalecendo os conselhos escola-
res e demais instâncias participativas da unidade escolar;
-Promover a articulação da comunidade escolar em busca da qualidade do processo educacional;
-Acompanhar o registro do desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, numa ação conjunta com os 
professores que atuam no ciclo;
-Participar da organização e do desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, família e 
comunidade;
-Coordenar a elaboração das atividades formativas dos educadores, considerando as especificidades do coletivo e a proposta 
pedagógica da escola;
-Acompanhar o desenvolvimento das atividades formativas dos educadores, bem como impacto dessas atividades nas práticas 
pedagógicas e na aprendizagem dos estudantes;
-Incentivar e possibilitar a participação de todos os educadores no programa de formação continuada oferecido pela Adminis-
tração Pública;
-Participar do programa de formação continuada oferecido pela Administração Pública e das atividades formativas da unidade 
escolar, a fim desenvolver propostas de melhoria ou inovação da prática pedagógica;
-Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais;
-Manter-se atualizado acerca da legislação Federal, Estadual e Municipal, inerentes à educação;
-Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes;
-Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função;
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos dirigentes da unidade escolar.
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ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR

PROFESSOR EDUCAÇÃO 
BÁSICA - ENSINO MÉDIO

Geografia

-Participar da elaboração e da implementação do Projeto Político Pedagógico da escola;
-Participar da elaboração, do desenvolvimento e da atualização da Proposta Pedagógica, anual-
mente, considerando as orientações e diretrizes da SEDUC e da FUNEC, bem como a realidade da 
unidade escolar;
-Desenvolver atividades pautadas no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades dos 
estudantes,considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, religiosas, dentre 
outras;
-Implementar atividades que valorizem a diversidade sócio-cultural da comunidade local, possibili-
tando o acesso aos bens sócio-culturais disponíveis;
-Desenvolver, avaliar e redefinir, sistematicamente, o planejamento, considerando a formação inte-
gral e as especificidades dos estudantes;
-Registrar o desenvolvimento dos estudantes, a partir de processos avaliativos, em uma ação con-
junta com o pedagogo e demais professores que atuam no ciclo;
-Desenvolver trabalho diferenciado, a fim de atender os estudantes com menor desempenho;
-Desenvolver projetos que estimulem o trabalho coletivo e a participação dos estudantes em ativi-
dades culturais,esportivas, tecnológicas, entre outras;
-Oferecer oportunidades diversificadas para que os estudantes possam desenvolver e ampliar a sua 
formação,buscando senso de responsabilidade, solidariedade e justiça no espaço escolar;
-Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
-Desenvolver as atividades previstas no calendário anual, participando das atividades coletivas com 
os estudantes, as famílias e a comunidade;
-Participar dos processos avaliativos da unidade escolar, como avaliação dos profissionais, do Proje-
to Político Pedagógico, da Proposta Pedagógica, dentre outros;
-Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação conti-
nuada a fim de desenvolver propostas de melhoria e/ou inovação da prática pedagógica;
-Colaborar com o desenvolvimento de projetos e de ações que promovam a interação entre escola, 
famílias e comunidade;
-Participar da organização e do desenvolvimento dos processos de democratização da gestão, 
fortalecendo os conselhos escolares e demais instâncias participativas da unidade escolar;
-Promover e/ou participar de projetos e ações intersetoriais;
-Garantir o cumprimento do Regimento Escolar e demais legislações vigentes;
-Conservar as instalações, materiais e equipamentos utilizados no exercício de sua função;
-Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas pelos 
dirigentes da unidade escolar.

Educação Física

História

Arte

Português

Inglês

Espanhol

Matemática

Psicologia

Segurança do Trabalho

Análises Clínicas

Biologia

Farmácia

Logística

Filosofia

Informática

Sociologia

Física

Química

Química Industrial

Enfermagem

ANEXO II - CRONOGRAMA BÁSICO
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ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODO

Pedido de isenção da taxa de inscrição 02, 03 e 04/05/2016

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 11/05/2016

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 12 e 13 /05/2016

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 19/05/2016

Solicitação de condições especiais para a realização das provas 02/05/2016 a 20/05/2016

Inscrições via internet 02/05/2016 a 20/05/2016

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição(CDI) via internet, com os locais e horários da Prova Objetiva 25/05/2016

Prova Objetiva 05/06/2016

Divulgação do gabarito 06/06/2016

Recebimento de recursos contra questões e o gabarito 07 e 08 /06/2016

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos preliminares das 
provas objetivas 16/06/2016

Divulgação do resultado da Prova Objetiva e Classificação Final 21/06/2016

Recebimento de recursos contra resultado da Prova Objetiva e Classificação Final 22 e 23 /06/2016

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra resultado da Prova Objetiva e Classificação Final 28/06/2016

Resultado Final após recursos 28/06/2016

Homologação 29/06/2016

ANEXO III- DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1 – NÍVEL MÉDIO
CARGOS: Assistente Escolar, Auxiliar de Biblioteca Escolar e Secretário Escolar
1.1. Língua Portuguesa
Conteúdo Programático:
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Variação linguística e adequação ao contexto.  
1.2. Conhecimentos Políticos Pedagógicos
Conteúdo Programático:
Direito à Educação. Direitos da criança e do adolescente. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Diversidade e Inclusão. Indicadores da qualidade na 
educação. Legislação e políticas da educação básica. Lei orgânica do Município de Contagem. Seção IV - da Educação Plano Nacional de Educação.
1.3. Conhecimentos de Informática
Conteúdo Programático:
Fundamentos de informática: Hardware e Software. Sistemas Operacionais Windows e Linux. Internet, Intranet e Redes corporativas. Principais aplicativos comerciais 
para edição de textos e planilhas eletrônicas (Br. Office e Microsoft Office). Ferramentas e aplicativos de navegação web, de correio eletrônico, de grupos de discussão, 
de busca e pesquisa. Conceitos básicos de segurança da informação. 
1.4. Raciocínio Lógico
Conteúdo Programático
ÁLGEBRA DAS PROPOSIÇÕES: proposições, tabela verdade, operações com proposições, tautologia e contradição; Silogismos: todo, algum e nenhum; Análise Combi-
natória: princípio aditivo e multiplicativo, permutação, arranjo e combinação; ÁLGEBRA LINEAR: matrizes, determinantes e sistemas lineares; PROBABILIDADES: experi-
mentos aleatórios, espaço amostral, eventos; Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, ou eventos fictícios; dedução de novas informações 
das relações fornecidas, e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações; Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto 
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.

2 – NÍVEL SUPERIOR
CARGOS: Pedagogo, PROFESSOR - PEB 2 – Ensino Médio: Arte, Análises Clínicas, Biologia, Educação Física, Enfermagem, Espanhol, Farmácia, Filosofia, Geografia, Física, 
História, Informática, Inglês, Logística, Matemática, Português, Psicologia, Química, Química Industrial, Segurança do Trabalho e Sociologia
2.1. Língua Portuguesa
Conteúdo Programático:
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.
2.2 Conhecimentos Políticos Pedagógicos
Conteúdo Programático:
Currículo e construção do conhecimento. Parâmetros Curriculares Nacionais. Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conheci-
mento. O trabalho pedagógico na escola: gestão do processo educativo, planejamento e organização escolar, métodos e técnicas, avaliação. As avaliações sistêmicas: 
Prova Brasil, SAEB, Provinha Brasil, ENEM, SIMAVE, o IDEB. Diversidade e Educação Inclusiva: fundamentos legais. Estratégias do trabalho coletivo para inclusão. A 
educação como direito: acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. Educação Básica Nacional. Plano Nacional de Educação. Políticas Educacionais. Diretrizes 
Curriculares para a Educação Básica. Marcos Teóricos e regulatórios da educação básica: legislações e políticas.

ANEXO IV - REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO
_____________________________________________________________
Nome do (a) requerente
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_____________________________________________________________
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 da sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou que preencha os requisitos do Decreto n. 6.593, de 2 de outubro de 2008, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 vem REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação 
temporária da Prefeitura Municipal de Contagem, Edital nº 02/2016. Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar 
com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que 
encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que 
apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante. Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 5.4 do Edital nº 02/2016,anexa:
(  ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal;
(  ) Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de 
trabalho e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura 
de água, energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de 
isento), comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
(  ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto. Nestes termos, pede deferimento.

Contagem, ____ de ________________________de 2016

______________________________________________________________
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. 02/2016 - Processo Seletivo Simplificado – PSS – contratação temporária da Prefeitura Municipal de Contagem   (  ) DEFERIDO ( 
 ) INDEFERIDO
De Acordo:_______________________________________________________Em: ___/ ____/ 2016 

_____________________________________________________________
ASSINATURA - MATRICULA

ANEXO V - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL
OU DE CONDIÇÃO(ÕES) ESPECIAL(IS)

Nome do (a) requerente: ________________________________________________________________

Carteira de Identidade:__________________________________________________________________

CPF:________________________________________________________________________________

Cargo:_______________________________________________________________________________

Telefone(s)para contato:________________________________________________________________

Email:_______________________________________________________________________________

Venho requerer para o Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2016
(         ) – Prova em Braile
(         ) – Prova Ampliada
(         ) – Prova com Ledor
(         ) – Prova com Intérprete de Libras
(          ) – Outros: _____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____

Em ____/____ / 20____.

_________________________________________________________________
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 ____/____/2016.

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
EDITAL Nº 01/2015
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CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
RESULTADO DA 2ª ETAPA
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL
CATEGORIA I – NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO – CLASSIFICAÇÃO FINAL
ESTUDANTE

ESTUDANTE – CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO NOTA
CLASSIFICAÇÃO
FINAL

60070
LUCAS FELIPE CARVALHO 
RODRIGUES MG19.426.350 08/11/1999

ESTUDANTE ENSINO 
MÉDIO INCOMPLETO

Uma visão ampla sobre as Políticas 
Públicas de Contagem 7,59 1

CATEGORIA II – ENSINO SUPERIOR – CLASSIFICAÇÃO FINAL

SERVIDOR PÚBLICO

SERVIDOR PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO NOTA
CLASSIFICAÇÃO
FINAL

648694 ANDRE LOPES VILACA SANTOS MG8258071 11/02/1981

SERVIDOR PÚBLICO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

A utilização das técnicas de geoprocessamento 
para dinamizar o trabalho das equipes da Brigada 
da Limpeza na Regional Vargem das Flores no 
município de Contagem/MG 7,80 1

761673
FELIPE HENRIQUE DIAS 
BARBOSA 16296662 15/01/1993

SERVIDOR PÚBLICO 
ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO

Um retrato das empresas individuais em Contagem 
e a Política Pública de tratamento diferenciado 
e favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte no município 7,45 2

452447 EDIVALDO PROCÓPIO DA SILVA MG 8830175 10/12/1977

SERVIDOR PÚBLICO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Um caso de sucesso: O acompanhamento de 
grupo de idosos após o reordenamento do Serviço 
de Convivência 7,12 3

381683
ARNALDO ADRIANO PALHARES 
MARTINS DOS SANTOS 8784609 13/03/1982

SERVIDOR PÚBLICO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO Brigada da Limpeza e a mobilização popular 5,77 4

PÚBLICO EXTERNO

PÚBLICO EXTERNO – CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO NOTA
CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

729055 LAURA ENGLER BARBOSA 49.152.120-0 19/04/1993

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO

Reabertura das unidades escolares de Ensino 
Médio de Contagem: impacto dessa Política 
Pública para os jovens do município 8,53 1

411680
FRANCISCA MACELMA 
DUARTE DE MORAIS MG15092347 25/07/1988

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Os avanços do Saneamento Básico em Contagem e 
as oportunidades de melhoria 8,36 2

179510 FLAVIO MOREIRA DA SILVA MG13210531 22/05/1988

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO

Água sobe, água desce: uma análise das Políticas 
Públicas em áreas de risco na Regional Industrial 
em Contagem - MG 8,19 3

873998
MATEUS APARECIDO DE 
FARIA 16135561 05/11/1991

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO

Sistematização das experiências da Mostra de 
Atenção Básica à Saúde de Contagem: sobre 
avanços e proposições 8,00 4

864002
CLÉSIA DE SOUZA 
EVANGELISTA MG11644147 28/12/1982

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Análise da Economia Solidária no município de 
Contagem: uma contribuição da Engenharia de 
Produção no processo de inovação 7,90 5

767700 ALEANDRO COSTA OLIVEIRA
MG-
14.496.463 03/07/1987

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Regularização fundiária: um resgate histórico da 
questão fundiária brasileira – a experiência de 
Contagem 7,80 6
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PÚBLICO EXTERNO – CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO NOTA
CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

236222
JESSICA PAULA CARVALHO 
GANDRA MG15544304 22/03/1991

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Políticas Públicas Sociais no município de 
Contagem 7,20 7

360744 LUCINEIA GOMES SILVA 12742891 20/11/1982

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Políticas Públicas no município de Contagem – MG: 
a Biblioteca Pública e o acesso à informação para 
o cidadão 7,10 8

721092
ELIZANDRA VITALINA 
BARBOSA MG19760295 30/06/1980

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Impactos das Políticas Públicas de Esporte e 
do Lazer no município de Contagem para o 
fortalecimento dos vínculos familiares 6,08 9

460488 ISABELA MARTINS MAIA 15462225 25/07/1990

PÚBLICO EXTERNO 
ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO

Restaurante Popular: a implementação de Políticas 
Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional no 
município de Contagem 5,63 10

CATEGORIA III – PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU MESTRADO – CLASSIFICAÇÃO FINAL 

SERVIDOR PÚBLICO

SERVIDOR PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO NOTA
CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

204667 FERNANDA ALVES PEREIRA MG-12.943.341 29/10/1985

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO Projeto Mova-se 9,28 1

643145 FREDERICO ALVES LOPES MG15752099 05/08/1989

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO INCOMPLETO

Intercâmbio Cultural Contagem/
Montevidéu e a utopia da integração 
Latino Americana 8,96 2

711262
NATALIE DE OLIVEIRA 
RATES MG 11725106 24/07/1987

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

A implantação da coleta seletiva no 
município de Contagem 8,84 3

215470
DÉBORA DA LUZ SANTOS 
QUEIROZ MG-14872207 04/01/1991

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

Políticas Públicas no município de 
Contagem: Programa Carroceiro Legal 8,74 4

532493
JUSCELIO PEREIRA DA 
SILVA M-8.442.052 30/08/1977

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

Grupo de postura, educação e saúde: 
o cuidado das dores de coluna na 
atenção básica 8,69 5

359465 GLÁUCIA ROSA DA SILVA MG2850984 23/12/1963

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

A importância da sintonia dos 
diferentes atores da comunidade 
escolar no processo educacional: um 
olhar sob uma escola municipal de 
Contagem 8,43 6

658482
CHARLES BATISTA DA 
SILVA 556464 01/04/1980

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

A governança de TI no município de 
Contagem: uma visão da realidade 8,20 7

397794
MARIA DELBA DE 
CARVALHO OLIVEIRA MG3540201 29/03/1961

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

O coordenador e a formação 
continuada dos docentes: uma janela 
para o aprimoramento das práticas 
pedagógicas 8,00 8

17184
KÉSSIA CHRISTINA 
CAMPOS 9279613 19/07/1980

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

A utilização do caderno de bordo 
como prática no cotidiano da 
Educação Infantil 7,60 9

342852
LEONARDO ANTONIO DA 
COSTA NETO MG15600562 23/07/1988

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO INCOMPLETO

Plano Municipal do Livro, Leitura, 
Literatura e Biblioteca: Contagem, 
cidade educadora, comunidade 
leitora 7,47 10

PÚBLICO EXTERNO
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PÚBLICO EXTERNO – CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO NOTA
CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

905514
LUIZ FELYPE GOMES DE 
ALMEIDA MG 8784420 02/01/1987

PÚBLICO EXTERNO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

Políticas Públicas de Planejamento 
Urbano e de recuperação de mais 
valias fundiárias em Contagem – MG: 
uma análise do período atual 9,85 1

959876 MARIANA GOUVÊA LADEIRA MG15122538 15/01/1992

PÚBLICO EXTERNO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO INCOMPLETO

Sustentabilidade no município de 
Contagem: uma análise acerca 
das políticas públicas de educação 
ambiental e gestão de resíduos 
sólidos implementadas em 
Contagem 9,00 2

994646 DANIELLE ALVES LOPES
MG 
14799233 03/11/1986

PÚBLICO EXTERNO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO INCOMPLETO

O Lugar do Sujeito na Prática da 
Leitura: Reflexões sobre o programa 
Contagem das Letras na formação de 
leitores-cidadãos 8,50 3

82248 RICARDO DE LIMA SILVA M5721753 22/04/1974

PÚBLICO EXTERNO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

Políticas Públicas de Controle de 
Emissões Atmosféricas na cidade de 
Contagem 8,00 4

34212 ERIKA RÚBIA DE SOUZA M.8.685.666 27/05/1979

PÚBLICO EXTERNO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

Projeto Gaioloteca: um estudo sobre 
a promoção do desenvolvimento 
local a partir do incentivo à leitura 7,60 5

931818
ADELAIDE DA SILVA 
CARVALHO MG 4948197 02/01/1973

PÚBLICO EXTERNO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO COMPLETO

Reflexões sobre o Plano “Juventude 
Viva” no município de Contagem 6,80 6

174620 RAPHAELA TELES LEMOS 16711562 07/06/1991

PÚBLICO EXTERNO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO INCOMPLETO

Políticas Públicas de Juventude: 
uma discussão sobre a importância 
da criação de um Centro de 
Atendimento Integrado ao 
Adolescente Autor de Ato Infracional 
– CIA 5,70 7

CATEGORIA II – ENSINO SUPERIOR – DESCLASSIFICADOS

SERVIDOR PÚBLICO

SERVIDOR PÚBLICO – DESCLASSIFICADOS

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO CLASSIFICAÇÃO FINAL

144161 ANDERSON GIORDANE PEREIRA M6610211 15/05/1973
SERVIDOR PÚBLICO ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO

A relevância do CMAUF relacionada 
à análise da agricultura urbana a 
partir de seu potencial em políticas 
de desenvolvimento desde 2013 DESCLASSIFICADO

262042 YVES MOREIRA RIBEIRO 14392954 10/02/1989
SERVIDOR PÚBLICO ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO

Educação Alimentar e ambiental: 
Projeto Aquicultura nas escolas de 
Contagem DESCLASSIFICADO

PÚBLICO EXTERNO

PÚBLICO EXTERNO – DESCLASSIFICADOS

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO CLASSIFICAÇÃO FINAL

172231 ANA PAULA SILVA MAIA 18007950 25/02/1995
PÚBLICO EXTERNO ENSINO 
SUPERIOR INCOMPLETO

Políticas Públicas de Habitação: uma 
efetivação social ao Direito Fundamental 
à moradia – uma abordagem frente à 
Constituição da República de 1988 DESCLASSIFICADO

35540
FLÁVIO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA SANTOS MG15407890 26/11/1991

PÚBLICO EXTERNO ENSINO 
SUPERIOR INCOMPLETO

Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
– avanços e perspectivas no município de 
Contagem - MG DESCLASSIFICADO
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CATEGORIA III – PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU MESTRADO – DESCLASSIFICADOS

SERVIDOR PÚBLICO

SERVIDOR PÚBLICO – DESCLASSIFICADO

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO
CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

874439 JOYCE DE CARVALHO XAVIER MG16797623 29/10/1991

SERVIDOR PÚBLICO PÓS-
GRADUAÇÃO: ESPECIALISTA OU 
MESTRADO INCOMPLETO

Implantação do Setor de Educação 
Permanente em um Hospital Público: desafios 
e conquistas DESCLASSIFICADO

PÚBLICO EXTERNO

PÚBLICO EXTERNO – DESCLASSIFICADOS

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO
CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

627044 LUDMILLA MAGALHÃES BUENO 16609651 27/03/1992
PÚBLICO EXTERNO PÓS-GRADUAÇÃO: 
ESPECIALISTA OU MESTRADO INCOMPLETO

A criação do Fundo Municipal 
de Incentivo a Cultura (FMIC) de 
Contagem e as leis de incentivo 
como Política Pública do 
Financiamento Cultural DESCLASSIFICADO

360832 RENATA MOREIRA LOPES 6543344 05/01/1978
PÚBLICO EXTERNO PÓS-GRADUAÇÃO: 
ESPECIALISTA OU MESTRADO COMPLETO

Avaliação da Política Nacional de 
Humanização na rede pública: um 
estudo de caso DESCLASSIFICADO

ELIMINADOS

ARTIGOS CIENTÍFICOS – ELIMINADOS

INSCR. NOME RG DATA NASC. GRUPO TÍTULO DO TRABALHO CLASSIFICAÇÃO FINAL

762991 AGNALDO ROLIM DE MOURA 1839826 22/02/1971

PÚBLICO EXTERNO PÓS-GRADUAÇÃO: 
ESPECIALISTA OU MESTRADO 
COMPLETO

A extensão universitária como 
mola propulsora da Economia 
Solidária ELIMINADO

365657
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS 
NETO MG6001509 27/12/1970

PÚBLICO EXTERNO PÓS-GRADUAÇÃO: 
ESPECIALISTA OU MESTRADO 
COMPLETO

O processo de implementação 
da Lei 10.639/03 no município 
de Contagem/MG ELIMINADO

181712 BÁRBARA SOARES LARA MG 19-243.422 22/05/1997
ESTUDANTE ENSINO MÉDIO TÉCNICO 
INCOMPLETO

Alimentação fornecida e 
hábitos alimentares ELIMINADO

459435
LETÍCIA LINHARES LACERDA 
SILVA MG13024531 10/05/1995

PÚBLICO EXTERNO ENSINO SUPERIOR 
INCOMPLETO

Saneamento Básico: mais 
saúde para Contagem ELIMINADO

657810 SCHEILA DO CARMO LIMA M6893937 23/08/1971

PÚBLICO EXTERNO PÓS-GRADUAÇÃO: 
ESPECIALISTA OU MESTRADO 
INCOMPLETO

Trajetórias e linhas 
abertas de propostas e 
ações desenvolvidas pela 
Coordenadora de Políticas 
Públicas das Relações Étinico-
Raciais no município de 
Contagem ELIMINADO

Contagem, 11 de abril de 2016
Ana Carolina Pinto Caram Guimarães
Presidente interina da FUNEC

Atos do Legislativo

RESOLUÇÃO Nº 003/2016
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Senhora Erika Sayuri Furuta Shimizu.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
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Art. 1º- Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito à Senhora Erika Sayuri Furuta Shimizu pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 8 de março de 2016.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 004/2016
Concede o Diploma de Mérito Desportivo ao Senhor Dr. Alessandro Júnior Mendes Fidelis.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o Diploma de Mérito Desportivo ao Senhor Dr. Alessandro Júnior Mendes Fidelis pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 8 de março de 2016.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 005/2016
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Roberto Kennedy Santos Pinheiro.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Senhor Roberto Kennedy Santos Pinheiro pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao 
Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 8 de março de 2016.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-

RESOLUÇÃO Nº 006/2016
Concede o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Doutor Samuel Flam.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e a Mesa Diretora, em seu nome, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadania Honorária de Contagem ao Doutor Samuel Flam pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao Município.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio 1º de Janeiro, Contagem, 8 de março de 2016.
Vereador GIL ANTÔNIO DINIZ (TETECO)
-Presidente-
Vereador JOSÉ ROBERTO RIBEIRO (BETO DINIZ)
-1º Secretário-
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