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Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO (LOTES 02 E 03)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°. 012/2016 – PA Nº. 050/2016
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REVISÕES DE GARAN-
TIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA DE CONTAGEM/MG.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1071.04.122.0001.2271 – 3390.3037 – FONTE 010000
1071.04.122.0001.2271 – 3390.3916 – FONTE 010000
A presente licitação foi processada e julgada com observância às exigências constantes da legislação aplicável, especialmente o disposto nas Leis 10.520/2002, 123/2006 
e 8.666/1993 e suas alterações. 
O Pregoeiro solicita a adjudicação (lotes 02 e 03) do objeto à licitante vencedora, submetendo o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a homologa-
ção do resultado parcial do julgamento que reconhece como vencedora do certame a empresa licitante abaixo:

ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA – EPP – CNPJ NÚMERO 08.009.135/0001-20

LOTE 02 – VEÍCULOS PESADOS

A B C

ITENS MARCA DOS VEÍCULOS UNID. QUANT. TOTAL ESTIM.
VALOR HORAS 
HOMEM

VALOR DISPONÍVEL PARA 
PEÇAS

% DESC. 
PEÇAS

TOTAL
(A X B) + C

01  VOLVO HORAS HOMEM 120 R$ 30,00 R$ 10.000,00 60% R$ 13.600,00

02 MERCEDES BENS HORAS HOMEM 150 R$ 30,00 R$ 40.000,00 60% R$ 44.500,00

03 M.A./ CASE HORAS HOMEM 30 R$ 30,00 R$ 30.000,00 60% R$ 30.900,00

04 VOLKSWAGEN HORAS HOMEM 250 R$ 30,00 R$ 40.000,00 60% R$ 47.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 ===========================================> R$ 136.500,00

LOTE 03 – MOTOCICLETAS

A B C

ITENS MARCA DOS VEÍCULOS UNID. QUANT. TOTAL ESTIM. VALOR HORAS HOMEM VALOR DISPONÍVEL PARA PEÇAS
% DESC. 
PEÇAS

TOTAL
(A X B) + C

01 YAMAHA
HORAS HO-
MEM 30 R$ 96,15 R$ 15.000,00 42,74% R$ 17.884,50

VALOR TOTAL DO LOTE 03 ===========================================> R$ 17.884,50

Luiz Adolfo Belém
Pregoeiro
DESPACHO:
Declarada vencedora dos lotes 02 e 03 a LICITANTE acima, na modalidade Pregão Presencial número 012/2016, PA número 050/2016, adjudico o objeto à licitante 
vencedora e homologo a presente licitação (lotes 02 e 03) para a respectiva contratação. Contagem, 14 de julho de 2016. Rafael Silveira - Secretário Municipal Adjunto 
de Administração.

PORTARIA SEAD Nº 13, de 15 de julho de 2016.
Torna sem efeito a portaria SEAD nº 030, datada de 27 de junho de 2014.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; 
RESOLVE:
Art.1º Tornar sem efeito a portaria SEAD nº 030, de 27 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – Edição 3410.
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Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de publicação da portaria SEAD nº 30/2014.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de julho de 2016.
Amarildo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.202
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a Orga-
nização da Administração Direta do Poder Executivo; TORNA SEM EFEITO, no Ato Administrativo nº 18.159, datado de 1º (primeiro) de julho de 2016, a exoneração do 
servidor ANTONIO ELIAS SOARES DE ARAUJO do cargo de provimento em comissão de Diretor de Diversidade, Inclusão e Ações Alternativas, Nível VI, CPC-519, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 13 de julho de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 016/2016 CAIXA ESCOLAR CEMEI ESTRELA DALVA E  O MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DOC3905, PAG. 12.
ONDE SE LÊ:
“OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 860,00 REFERENTE À  INSTALAÇÃO DE INTERNET” 
LEIA-SE: 
“OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 760,00 REFERENTE À  INSTALAÇÃO DE INTERNET.” 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 013/2016 – CAIXA ESCOLAR CEMEI CAMPO ALTO  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 280,00 REFERENTE À CONTRATAÇÃO TRANSPORTE PARA TRABALHO DE CAMPO. 
ASSINADO: 18/07/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 026/2016 – CAIXA ESCOLAR CEMEI PEROBAS E  O MUNICÍPIO DE CONTAGEM ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 900,00 REFERENTE À  AQUISIÇÃO DE FRALDAS. 
ASSINADO: 18/07/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 036/2016 – CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA E  O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 700,00 REFERENTE À  CONTRATAÇÃO TRANSPORTE PARA TRABALHO DE CAMPO.  
ASSINADO: 18/07/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 080/2016 – CAIXA ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES E O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 24.860,00 REFERENTE À  REPAROS E ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE 
ESCOLAR. 
ASSINADO: 18/07/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 089/2016 – CAIXA ESCOLAR WALTER FAUSTO DO AMARAL E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$4.000,00 REFERENTE À  DESPESAS DE CUSTEIO. 
ASSINADO: 18/07/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 090/2016 – CAIXA ESCOLAR VASCO PINTO DA FONSECA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 22.230,00 REFERENTE À  REPAROS E ADEQUAÇÕES NO ESTRUTURA FÍSICA DO TELHADO . 
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ASSINADO: 18/07/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 098/2016 – CAIXA ESCOLAR CEMEI INDUSTRIAL SÃO LUIZ E  O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 500,00 REFERENTE À  CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRABALHO DE CAMPO. 
ASSINADO: 18/07/2016 VIGÊNCIA: 31/12/2016 

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, por motivo de rerratificação faz republicar o(s) 
acórdão(s) abaixo indicado(s):
ACÓRDÃO Nº 42 /2016
PROCESSO 02-B-00049/2011
RECORRENTE: JJF, de ofício 
RECLAMANTE: RMM Agenciamento de Cargas LTDA
ASSUNTO: Restituição ISSQN. Recolhimento a maior
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
ISSQN - REEXAME NECESSÁRIO - VALOR A MAIOR PAGO INDEVIDAMENTE – DIREITO À RESTITUIÇÃO – MUDANÇA DO ESTABELECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE COM-
PENSAÇÃO DIRETA - PREVISÃO LEGAL DOS ARTS. 39 A 44 DA LEI 1.611/83. DECISÃO DA PRIMEIRA INTÂNCIA MANTIDA. Em reexame necessário, por unanimidade de vo-
tos e por direito assegurado em lei diante da comprovação dos fatos a Câmara manteve a decisão de primeira instância de restituição à requerente do crédito de ISSQN 
recolhido indevidamente pela empresa, na impossibilidade de se proceder à compensação, devendo ser corrigido na forma dos artigos 39, inciso I e 40, da Lei 1.611/83.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS – 2ª INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A Secretária da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, no exercício das suas atribuições, por motivo de rerratificação faz republicar o(s) 
acórdão(s) abaixo indicado(s):
ACÓRDÃO Nº 43/2016
PROCESSO 12805/2014-02A
RECORRENTE: JJF, de ofício
RECLAMANTE: Tamirys Gabriela Gomes Moura
ASSUNTO: Restituição de ITBI
RELATOR: José Carlos Carlini Pereira
ITBI - REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DOS RECOLHIMENTOS DO TRIBUTO – DIREITO 
ASSEGURADO EM LEI - ARTS. 39, INCISO l E 71-O IV DA LEI 1.611/83 – DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando o voto do Relator, a Câmara manteve 
o entendimento de Primeira Instância de restituição do valor recolhido em duplicidade pela contribuinte, direito assegurado em lei, com as devidas correções na forma 
dos arts. 39 I e 71-O, IV, da Lei 1.611/83, imposto relacionado ao imóvel de índice cadastral nº 05.105.0400.242, lote oficial 04, da quadra 211, localizado no bairro 
Jardim Riacho das Pedras.

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL – 1ª INSTÂNCIA 
MANDADO DE INTIMAÇÕES 
Solicitamos que os requerentes dos processos citados abaixo apresentem em 30(trinta) dias a partir da data da publicação deste, sob pena de indeferimento do pedido 
e conseqüente arquivamento do processo, na Av. Cardeal Eugênio Pacelli, n. º 1.887, 1º andar, Sala 001 -Bairro Cidade Industrial - Contagem – MG, os seguintes docu-
mentos: 

Processo:       08248/2016-02A  de  06/05//2016
Requerente:  ARLETE FRANCISCA DE OLIVEIRA PAIXÃO
Assunto:       Prescrição de débito.
Documento: Cópia do registro geral do imóvel (matrícula), objeto do processo supra, ou outro documento comprobatório de sua aquisição pelo Sr. Sebastião Nogueira, 
por conta do pedido de prescrição das cobranças do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente aos 
exercícios de 2001 a 2006, 2008 e 2009, relativo ao imóvel constituído pelo lote 0007 da quadra 0027 do B. Kennedy, índice cadastral nº 08.448.0082.000.

Processo:       01206/2016-02A  de  22/01//2016
Requerente:  ASEDIVI ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA EDUCACIONAL DO DIVINO
Assunto:       Isenção IPTU.
Documento: Cópias do atestado de funcionamento emitido pelo Conselho Municipal ou pela Secretaria Municipal ao qual a Entidade esteja vinculada; da Lei que decla-
ra a entidade como de utilidade pública; do registro do imóvel atualizado tendo como proprietário o Sr. Elezete; da Ata da Reunião que nomeou a última diretoria e do 
contrato de locação que tenha cláusula de vigência e que esteja em vigor em 01/01/2016.

Processo :      03315/2016-02A de 22/02/16
Requerente :  COMUNIDADE GRAÇA E PAZ IGREJA EVANGÉLICA
Assunto :        Isenção de IPTU.
Documento :    1)  Cópia do Registro geral do imóvel atualizado, matrícula nº 50.676, emitido em 2016, sendo que foi anexada cópia emitida em 11/12/2013, portanto, 
desatualizada; 2) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, no endereço atual da entidade; e 3) Registro no Cadastro Mobiliário Municipal no endere-
ço atual da entidade, conforme CNPJ, Espelho do Cadastro Imobiliário e contrato de locação, conforme determina o Art. 114 do Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC, Lei Municipal nº 1.611/1.983; nos termos do Art. 2º, §5º do Decreto de IPTU nº 630, de 29/12/2015, por conta do pedido de isenção do lançamento 
do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente ao exercício de 2016, relativo ao imóvel constituído pelo 
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lote 0001 da quadra 0053, do B. Industrial – 3ª Seção, Contagem/MG, índice cadastral nº 04.353.0219.002.

Processo :       2016042815480827 de 28/04/2016
Requerente :   DOUBLE H CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Assunto :        Não incidência ITBI.
Documento : 1) Razão Analítico, referente ao exercício de 2015; 2) Diário Contábil, relativamente ao exercício de 2015, devidamente registrado, sendo que, de acordo 
com a Cláusula Quarta do Contrato Social, as atividades da sociedade se iniciariam em 24/04/2015; 3) Averbação de nome, copropriedade, de Roger Fernandes Pinto 
Coelho e Marco Antônio Rocha Rocha Neves, perante o Cadastro Imobiliário nos índices cadastrais dos sublotes 001 e 002, cujo titular é apenas o Sr. Edilson Pacheco 
de Oliveira, detentor de 100% do imóvel; 4) Cópia de declarações de anuência, devidamente registrada, contendo a concordância dos Srs. Edilson Pacheco de Oliveira, 
proprietário de 44%, e Marco Antônio Rocha Rocha Neves, proprietário de 28%, quanto à integralização de 28% do imóvel ao capital social da requerente; e 5) Cópia 
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizado; por conta do pedido de não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, referente a 28% do imóvel, composto de casa residencial e barracão/similar residencial, constituídos pelo lote 0013, da 
quadra 0014, à R. Alemanha, nº 295, do B. Da Glória, Contagem/MG, índices cadastrais nºs 02.270.0193.001 e 02.270.0193.002.

Processo :       2016042815523020 de 28/04/2016
Requerente :   DOUBLE H CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Assunto :        Não incidência ITBI.
Documento : 1) Razão Analítico, referente ao exercício de 2015; 2) Diário Contábil, relativamente ao exercício de 2015, devidamente registrado, sendo que, de acordo 
com a Cláusula Quarta do Contrato Social, as atividades da sociedade se iniciariam em 24/04/2015; e 3) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, atualiza-
do; por conta do pedido de não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, referente 
a 100% do imóvel, composto de casa residencial e barracão/similar comercial, constituídos pelo lote 0011, da quadra 0084–A, à R. Orion, nº 72, do B. Jardim Riacho 
das Pedras, Contagem/MG, índices cadastrais nºs 05.151.0084.001 e 05.151.0084.002.

Processo :       2016042815373027 de 28/04/2016
Requerente :   DOUBLE H CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
ASSUNTO:     Não incidência ITBI.
    Documento :      1) Razão Analítico, referente ao exercício de 2015; 2) Diário Contábil, relativamente aos exercícios de 2015, devidamente registrado, sendo que, de 
acordo com a Cláusula Quarta do Contrato Social, as atividades da sociedade se iniciariam em 24/04/2015; 3) Cópia de declaração de anuência, devidamente registrada, 
contendo a concordância do Sr. Leci Pinto Coelho, proprietário de 54,17%, quanto à integralização de 45,83% do imóvel ao capital social da requerente; e 4) Cópia do 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizado; por conta do pedido de não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, referente a 45,83% do imóvel, composto de lojas e salas comerciais, constituídos pelo lote 0018, da quadra 0018, à Av. 
Rio Mantiqueira, nº 351, do B. Riacho das Pedras, Contagem/MG, índices cadastrais nºs 05.210.0229.001 a 05.210.0229.014.

Processo :       2016042815434627 de 28/04/2016
Requerente :   DOUBLE H CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
ASSUNTO:     Não incidência ITBI.
    Documento :  1)Razão Analítico, referente ao exercício de 2015; 2) Diário Contábil, relativamente ao exercício de 2015, devidamente registrado, sendo que, de acor-
do com a Cláusula Quarta do Contrato Social, as atividades da sociedade se iniciariam em 24/04/2015; 3) Averbação de nome, copropriedade, de Roger Fernandes Pinto 
Coelho e Marco Antônio Rocha Rocha Neves, perante o Cadastro Imobiliário nos índices cadastrais dos sublotes 001 e 002, cujo titular é apenas o Sr. Alexandre Antônio 
Pimenta, detentor de 100% do imóvel; 4) Cópia de declarações de anuência, devidamente registrada, contendo a concordância dos Srs. Alexandre Antônio Pimenta, 
proprietário de 33%, e Marco Antônio Rocha Rocha Neves, proprietário de 33%, quanto à integralização de 33% do imóvel ao capital social da requerente; e 5) Cópia 
do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizado; por conta do pedido de não incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 
relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, referente a 33% do imóvel, composto de casa residencial e casa comercial, constituídos pelo lote 0007, da quadra 0003, à 
R. Marte, nº 466, do B. Jardim Riacho das Pedras, Contagem/MG, índices cadastrais nºs 05.128.0474.001 e 05.128.0474.002.

Processo :       2016040413182461 de 04/04/2016
Requerente :   IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
ASSUNTO:  Imunidade ITBI.
   Documento :   1) Cópia da ata de nomeação da atual diretoria, cumprindo mandato em 04/04/2016; 2) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ atualiza-
do; 3) Registro do quadro societário perante a Receita Federal, conforme ata de nomeação da atual diretoria; e 4) Cópia do documento de identidade do Sr. Antônio 
Genaro de Oliveira, procurador da entidade, que substabeleceu a procuração para o Sr. Pedro Paulo Cândido, por conta do pedido de imunidade do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos por Ato Oneroso “Inter Vivos” – ITBI, relativo a 100% do imóvel (terreno) constituído pelo lote 0006 da quadra 
0051, à Av. Coronel Jove Soares Nogueira, nº 900, do Bairro Inconfidentes, Contagem/MG, índice cadastral nº 03.071.0375.000.

Processo :       02154/2016-02A  de 03/02/2016
Requerente :   IGREJA PENTECOSTAL PARA TODOS OS POVOS E LÍNGUAS
Assunto :       Isenção de IPTU.
Documento : Cópia do estatuto da Igreja e do contrato de locação tendo como locatária a Igreja e que conste a vigência do contrato. O contrato que anexaram está em 
nome da Pastora e não consta a vigência.

Processo :       02B.00534/2007  de 23/04/2007
Requerente :   INTERLOCK LTDA
Assunto :       Restituição de ISSQN.
Documento : Atualize os dados de contato perante a Receita Municipal e se manifeste a respeito do interesse na conclusão deste processo.
 
Processo :       08240/2016-02A  de 06/05/2016
Requerente :   IRENE VAZ CAITANO
Assunto :       Prescrição  débito.
Documento : 1) Cópia do contrato social ou última alteração contratual consolidada da empresa UNIÃO BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA.; e 2) Cópia do contrato 
social ou última alteração contratual consolidada da empresa CEREALISTA ROSSI LTDA., por conta do pedido de prescrição das cobranças do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN Próprio Levantamento Fiscal, Multa Isolada, Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento – TFLF e Taxa de Fiscalização Sanitária – TFS , 
referente aos exercícios de 2002 a 2010, das inscrições municipais nºs 38894017-0 e 39882012-0.
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Processo :       06670/2016-02A  de 02/05/2016
Requerente :   MARCUS VINICIUS CANNO FERMANN
Assunto :       Prescrição débito.
Documento : Cópia do registro geral do imóvel (matrícula), objeto do processo supra, ou outro documento comprobatório de sua aquisição pelo “de cujus”, por conta 
do pedido de prescrição das cobranças do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e taxas que com ele são lançadas, referente aos exercícios de 
2002 a 2004 e 2006, relativo ao imóvel (loja comercial) constituído pelo lote 0004 da quadra 0014 do B. Da Glória, índice cadastral nº 02.270.0085.005.

Secretaria Municipal 
de Saúde

Aviso de Sessão – Nova data - O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde - FAMUC – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a 
realização do Pregão Presencial 038/16 – PAC nº 069/16 - cujo objeto Contratação de empresa especializada em locação de BIPAP com umidificador aquecido e cartão 
de memória, CPAP com umidificador aquecido e cartão de memória, CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGENIO, OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL para pacientes atendidos 
pelo Serviço de Oxigenoterapia Domiciliar do Município de Contagem, por um período de 12 meses, consoantes especificações e condições estabelecidas neste termo. 
– Data: 29/07/16 às 09h00min – Local: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC - Sala de Licitação à Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 
– Cidade Industrial – Contagem/MG. . O edital poderá ser RETIRADO GRATUITAMENTE através do site http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes - Informações: 
e-mail: licitafamuc@gmail.com – Pregoeiro, Élio de Siqueira Valério Pinto. CPL 18/07/2016.

   RETIFICAÇÃO DE ATA       
Ata de Abertura PP Nº 016/2016 - PAC Nº 030/2016.
ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS.
Aos 15 (quinze) dia do mês de Julho do ano de 2016, as 09h00min, o Pregoeiro Élio de Siqueira Valério Pinto compulsando os autos do processo em referência, verifi-
cou que os itens 19, 20, 26, 38, 41, 48, 81 e 92 estão julgados erroneamente e/ou com valores errados. Isto posto, retificamos os itens mencionados conforme abaixo:

ITENS CLASSIF. EMPRESA VLR. UNITÁRIO R$ Habilitada/ inabilitada

19 1º Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda 200,00 Inabilitada

19 2º Dimave Equipamentos Médicos Ltda - Epp 201,00 Habilitada

19 3º GJO Comércio & Representações Ltda 346,00

20 1º Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. 197,00 Inabilitada

20 2º Dimave Equipamentos Médicos Ltda - Epp 198,00 Habilitada

20 3º GJO Comércio & Representações Ltda 570,00

26 1º JN Diagnóstica Ltda - EPP 1,20 Inabilitada

26 2º Difarmig Ltda 2,85 Habilitada

26 3º Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda 3,28

38 1º Acácia Comércio de Medicamentos Ltda 2,50 Habilitada

38 2º Cremer S.A 2,65

38 3º JN Diagnóstica Ltda - EPP 2,70

41 FRACASSADO – PREÇO ACIMA DA REFERÊNCIA 

48 1º Volpi Distribuidora de Drogas Ltda 11,90 Habilitada

48 2º Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda 11,95

48 3º Mastermed Comercial Ltda – Epp 19,28

81 / 26 1º JN Diagnóstica Ltda - EPP 1,20 Inabilitada

81 / 26 2º Difarmig Ltda 2,85 Habilitada

81 / 26 3º Gilmed Sul Comércio de Material Cirúrgico Eireli 3,84

92 FRACASSADO – PREÇO ACIMA DA REFERÊNCIA

Para o item 25, 74 e 75 vencidos pelas licitantes Gilmed Sul Comércio de Material Cirúrgico Eireli e Dimave Equipamentos Médicos Ltda – Epp, respectivamente serão 
considerados os menores valores ofertados pelas mesmas na etapa de lances, visto que foram os menores preços ofertados, de acordo com o item 8.5.8 do edital, 
conforme abaixo:

25 1º Gilmed Sul Comércio de Material Cirúrgico Eireli 1,19 Habilitada
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74/19 2º Dimave Equipamentos Médicos Ltda – Epp 201,00 Habilitada

75/20 2º Dimave Equipamentos Médicos Ltda – Epp 198,00 Habilitada

Após todos os procedimentos lançados no Sistema SIGMA, foi constatado que os itens da cota reservada de n°s: 76, 86, 91, 97 e 101 estão acima de 10% dos valores 
ofertados na cota principal. Por este motivo os mesmo foram julgados fracassados. 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que segue assinadas pelos presentes. 
____________________________________                                                  
ELIO DE SIQUEIRA VALÉRIO PINTO
Pregoeiro
______________________________________
FABIANA CRISTINA DA SILVA
Equipe de Apoio

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social e Habitação

DISPÕE SOBRE RATIFICAÇÃO DA 3ª ATA ORDINÁRIA DO COMSAN DE 28 DE ABRIL 2016. 
ERRATA DA 3ª ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CONTAGEM - COMSAN
A Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Contagem – COMSAN, Sra. Rita Januária da Silva Morais, no uso de suas atribuições, torna 
pública a retificação da 3ª Ata Ordinária cujas alterações estão a seguir elencadas:
1) Onde se lê:
3ª Ata Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Junho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), na sede do COMSAN, situada à Avenida José Faria 
da Rocha, nº 1.016 – 2º andar, Eldorado, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável /COMSA.
O secretario José Marcelo abriu à plenária, deu boas vindas a todos, justificou a ausência da conselheira Cássia de Paulo e apresentou a lista com o nome das entidades 
inscritas para concorrer a vaga de conselheiro no COMSAN, porém no segmento religioso constatou-se a falta duas entidades religiosas para o fechamento desse seg-
mento.
.2) Leia-se
3ª Ata Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), na sede do COMSAN, situada à Avenida José Faria 
da Rocha, nº 1.016 – 2º andar, Eldorado, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável /COMSAN.
A presidente Sra. Maria Dolores de Paiva, abriu a plenária deu boas vindas a todos, justificou a ausência da conselheira Cássia de Paulo e apresentou a lista com o nome 
das entidades inscritas para concorrer à vaga de conselheiro no COMSAN, porém no segmento religioso constatou-se a falta duas entidades religiosas para o fechamen-
to desse segmento.
 Contagem, 18 de Junho de 2016.
 Rita Januária da Silva Morais 
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar

DISPÕE SOBRE RATIFICAÇÃO DA 4ª ATA ORDINÁRIA DO COMSAN DE 28 DE ABRIL 2016. 
ERRATA DA 4ª ATA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CONTAGEM - COMSAN
A Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Contagem – COMSAN, Sra. Rita Januária da Silva Morais, no uso de suas atribuições, torna 
pública a retificação da 4ª Ata Ordinária cujas alterações estão a seguir elencadas:
1) Onde se lê:
4ª Ata Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Junho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), na sede do COMSAN, situada à Avenida José Faria 
da Rocha, nº 1.016 – 2º andar, Eldorado, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável /COMSA.
O secretario José Marcelo abriu à plenária, deu boas vindas a todos, justificou a ausência da conselheira Cássia de Paulo e apresentou a lista com o nome das entidades 
inscritas para concorrer a vaga de conselheiro no COMSAN, porém no segmento religioso constatou-se a falta duas entidades religiosas para o fechamento desse seg-
mento.
.2) Leia-se
4ª Ata Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSAN / Contagem 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), na sede do COMSAN, situada à Avenida José Faria 
da Rocha, nº 1.016 – 2º andar, Eldorado, em Contagem, reuniu-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional e Sustentável /COMSAN.
A presidente Sra. Maria Dolores de Paiva, abriu a plenária deu boas vindas a todos, justificou a ausência da conselheira Cássia de Paulo e apresentou a lista com o nome 
das entidades inscritas para concorrer à vaga de conselheiro no COMSAN, porém no segmento religioso constatou-se a falta duas entidades religiosas para o fechamen-
to desse segmento.
Contagem, 18 de Junho de 2016.
Rita Januária da Silva Morais 
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar
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Secretaria Municipal 
da Pessoa com  
Deficiência, 
Mobilidade Reduzida 
e Atenção ao Idoso

ATO RETIFICAÇÃO
Na publicação do Diário Oficial de Contagem Nº 3898, de 01 de julho de 2016, página 110, onde se lê:

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2016/FMI, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO.
OBJETO: DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DO PROJETO VIVER MAIS ESPORTE E CIA.
VALOR: R$ 91.985,92 (PARCELA ÚNICA)
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1222.08.241.0059.2323 NATUREZA: 33.50.43.00 R$ 90.788,60 E 44.50.42.00 R$ 1.197,32
ASSINADO: 30/06/2016
VIGÊNCIA: 12 MESES DA ASSINATURA

Leia-se:
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2016/FMI, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO E A ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ACEAS.
OBJETO: DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DO PROJETO VIVER MAIS ESPORTE E CIA.
VALOR: R$ 91.985,92 (PARCELA ÚNICA)
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1222.08.241.0059.2323 NATUREZA: 33.50.43.00 FONTE 210006 R$ 90.788,60 E 44.50.42.00 FONTE 210006 R$ 1.197,32
ASSINADO: 30/06/2016
VIGÊNCIA: 12 MESES DA ASSINATURA

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016 
A Presidente, ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES, da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo de Estudantes para ingresso nos Cursos de Educação Profissional 
Técnica em Química, Farmácia, Análises Clínicas e Segurança do Trabalho na forma subsequente (Pós-Médio), ofertados pela Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC 
nas Unidades CENTEC e INCONFIDENTES, com ingresso no 2° semestre de 2016.
DAS VAGAS, LOCAL E TURNO.

1.1. Será oferecido, para o 2º semestre de 2016, o total de 140 vagas, sendo 35 vagas para cada curso. 
1.2. As vagas são destinadas aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio, conforme os QUADROS I e II abaixo: 
QUADRO I - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Cursos de Educação Profissional Técnica na forma subsequente (Pós-Médio)

Código Curso Ampla Concorrência 
Pessoa com Deficiência 
10% – 

Negro, pardo ou indígena
20% Total de vagas

201 Técnico em Análises Clínicas 24 04 07 35

202 Técnico em Farmácia 24 04 07 35

203 Técnico em Química 24 04 07 35

204 Técnico em Segurança do Trabalho 24 04 07 35

TOTAL GERAL 140

QUADRO II – LOCAL, HORÁRIO, CARGA HORÁRIA, REQUISITO 

LOCAL DO CURSO ENDEREÇO
DIAS E HORÁRIOS
DO CURSO

CARGA HORÁRIA e DURAÇÃO
DO CURSO REQUISITO

VALOR DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

FUNEC Unidade CENTEC-
Técnicos em Análises Clínicas, 
Farmácia e Química

Rua Bernardo Monteiro, 20, Cen-
tro, Contagem/MG
Tel. 3398-1900 ou 3398 -8946

Dias: de 2ª a 6ª feira
Horário: das 
18h45min às 
22h45min

1.450 horas.
1 ano e 6 meses.
Início: 2º semestre de 2016.

Ter concluído o Ensino 
Médio R$30,00
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FUNEC Unidade INCONFIDEN-
TES
(Prédio da E.M. Heitor Vila 
Lobos) -Técnico em Segurança 
do Trabalho

Pça. Marília de Dirceu, 20 – Inconfi-
dentes, Contagem/MG
Tel. 3361-3264

Dias: de 2ª a 6ª feira
Horário: das 
18h45min às 
22h45min

1.400 horas.
1 ano e 6 meses.
Início: 2º semestre de 2016.

Ter concluído o Ensino 
Médio R$30,00

O curso será gratuito.
Disposições sobre as inscrições de educandos com deficiência

Em conformidade com o disposto no art. 1º, da Portaria nº 75, de 10 de abril de 2013, fica assegurada aos educandos com deficiência, inscritos no Processo Seletivo 
de Estudantes para ingresso nos Cursos de Educação Profissional Técnica de Química, Farmácia, Análises Clínicas e Segurança do Trabalho na forma subsequente (Pós-
Médio), a percentagem de 10% (dez por cento) do total de vagas ofertadas.

Para fazerem uso dos direitos previstos no item 1.4.1, os candidatos deverão comprovar sua condição de deficiência por meio de laudo médico (cópia simples) que 
ficará arquivado na FUNEC.

1.4.3. O candidato deverá protocolar durante o período de 22 de julho a 09 de agosto de 2016 (Exceto sábado, domingo, feriado e recesso), o laudo médico, cópia 
simples, da seguinte forma:
a) Diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no 
horário de 8h às 17h, dentro do prazo previsto no item 1.1.3 deste Edital.

1.4.4. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da Ficha de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição proces-
sada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

1.4.5. As vagas reservadas aos educandos com deficiência não preenchidas reverterão aos demais candidatos classificados de ampla concorrência.

1.4.6. A chamada de candidatos com deficiência, classificados no processo seletivo, dar-se-á para preenchimento das vagas de que trata o QUADRO I, do item 1.2 do 
presente Edital, destinadas a estes, obedecendo rigorosamente à classificação da lista de pessoas com deficiência.

Disposições sobre as inscrições de educandos indígenas, negros ou pardos

Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas para negros, índios ou pardos, nos termos da Portaria nº 137, de 04 de setembro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.

1.5.2. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, índios ou pardos este será aumentado para o primeiro número 
inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 
que 0,5 (zero vírgula cinco).

1.5.3. Poderá concorrer às vagas reservadas o(a) candidato(a) que, no ato da inscrição do Processo Seletivo de Estudantes para ingresso nos Cursos de Educação Profis-
sional Técnica em Química, Farmácia, Análises Clínicas e Segurança do Trabalho na forma subsequente (Pós-Médio), se autodeclarar preto, pardo ou indígena, conforme 
o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

1.5.4. A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ense-
jará o cancelamento da sua inscrição, sem prejuízo das sanções penais e civis eventualmente cabíveis.

1.5.5. O candidato autodeclarado negro, pardo ou indígena concorrerá concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo 
com a sua classificação no processo seletivo.

1.5.5.1. Os candidatos considerados negros, pardos ou indígenas, classificados, além de figurarem na lista geral de classificação, terão ainda seus nomes publicados em 
separado.

1.5.6. Em caso de desistência de candidato autodeclarado negro, pardo ou indígena, aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato posterior-
mente classificado na vaga reservada para o educando negro, pardo ou indígena.

1.5.7. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negro, pardo ou indígena aprovados 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.

1.5.8. A chamada de candidatos negros, pardos ou indígenas, classificados no processo seletivo, dar-se-á para preenchimento das vagas de que trata o QUADRO I do 
item 1.2 do presente Edital destinadas a estes, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação da lista de negros, pardos ou indígenas. 

1.5.9. O candidato negro, pardo ou indígena, classificado para estas vagas, no ato da matrícula, deverá entregar cópia simples de documento oficial (certidão de nasci-
mento própria ou dos pais) – ou autodeclaração atestando quanto à cor negra, parda ou à condição indígena.

1.5.10. Os candidatos às vagas reservadas aos negros, pardos e indígenas participarão deste processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.

1.5.11.  As vagas previstas neste Processo Seletivo de Estudantes, para os Cursos de Educação Profissional Técnica de Química, Farmácia, Análises Clínicas e Segurança 
do Trabalho na forma subsequente (Pós-Médio) de 2016, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação.
1.5.12. A descrição dos cursos e o campo de atuação profissional encontram-se no ANEXO III deste Edital.

1.5.13. O presente Edital possui os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma Básico;
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ANEXO II -Ficha de Isenção da taxa de inscrição;
ANEXO III – Descrição dos cursos e seus respectivos campos de atuação;
ANEXO IV – Plano Curricular- Educação Profissional Subsequente;
ANEXO V -  Dos conteúdos Programáticos

2. DA ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA E DA BONIFICAÇÃO

2.1. Para todos os candidatos será exigida a conclusão do Ensino Médio. 

2.2. O candidato que concluiu o Ensino Médio em qualquer escola (pública ou particular) do município de Contagem terá 10 (dez) pontos de bonificação. 

2.3. Para ter direito aos pontos citados no item anterior, o candidato deverá protocolar na Administração da FUNEC, no período de 19 de julho a 09 de agosto de 2016 
(Exceto sábado, domingo, feriado e recesso), no horário de 8h às 17h, cópia autenticada do Histórico ou declaração original emitida a partir da publicação deste edital 
(19/07/2016), da escola onde o/a mesmo/a concluiu o Ensino Médio, no seguinte endereço:

Av. João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, em nome da
Comissão do Processo Seletivo

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

3.1. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o/a candidato/a deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos.

3.2. Documento para a inscrição:

3.2.1. CPF do candidato.
3.2.2. Documento de identidade do candidato.
3.2.2.1. Para efeito de inscrição, serão considerados Documentos de Identidade: as carteiras ou cédulas de identidade; carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos 
criados por Lei Federal ou Controladores do Exercício Profissional, desde que contenham foto, a impressão digital e o número de identidade que lhes deu origem.

3.2.3. Para candidato estrangeiro, os documentos válidos são Carteira de Estrangeiro ou Passaporte visado.

3.3. Além de assumir as condições previstas neste Edital, o candidato deverá:

3.3.1. Preencher corretamente o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código de opção do curso, de acordo com o item 1.2 deste Edital e informando 
todos os dados solicitados, inclusive endereço eletrônico (e-mail) para correspondência.
3.3.2. Pagar a taxa de inscrição, conforme indicado no item 3.15.

3.4. Período de Inscrição: a partir das 9 (nove) horas (horário de Brasília) do dia 22 de julho de 2016 às 19 (dezenove) horas (horário de Brasília) do dia 08 de agosto de 
2016, obedecidas as normas constantes neste Edital.

3.5. A exatidão nas informações prestadas no Requerimento Eletrônico de Inscrição é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante, dispondo a 
FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem do direito de determinar o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 
sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, se forem constatados:

a) Preenchimento incorreto e/ou incompleto dos dados;
b) Dados inexatos, inverídicos ou falsos.

3.6. O candidato inscreverá para concorrer a um dos cursos, conforme discriminado no item 1.2 deste Edital.
3.7. As inscrições serão recebidas somente via internet, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link PROCESSO SELETIVO DE ESTUDAN-
TES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016  – 2° SEMESTRE). 

3.8. A FUNEC disponibilizará locais de inscrição, com equipamentos com acesso à internet, para atender aos candidatos interessados em efetivar sua inscrição, durante 
o período de inscrição previsto no item 3.4, conforme QUADRO III abaixo:  

QUADRO III

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO

CENTEC
Rua Bernardo Monteiro, 20, Centro, Contagem/MG
Tel. 3398-1900 / 8946

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 12h
(exceto feriado ou recesso)

FUNEC
INCONFIDENTES
Prédio da E.M. Heitor Vila Lobos 
-Técnico em Segurança do Trabalho

Pça. Marília de Dirceu, 20 – Inconfidentes, Contagem/MG
Tel. 3361-3264

De 2ª a 6ª feira
De 8 às 12h
(exceto feriado ou recesso)
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LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO

FUNEC-
Fundação de Ensino de Contagem 
(Sede Administrativa)

Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG
Tel. 3356-6371

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

3.9. A FUNEC não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, falhas de impressão, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados e a efetivação do pagamento da 
Taxa de Inscrição.

3.9.1. Caso o candidato se dirija a um dos locais de inscrição disponibilizados pela FUNEC, e por algum motivo de indisponibilidade da internet não consiga efetivar 
sua inscrição on line, deverá solicitar uma declaração ao servidor responsável da FUNEC, que conste o horário, local e dia de comparecimento, e realizar sua inscrição 
através de formulário disponibilizado, que será encaminhado à FUNEC para seu devido processamento.

3.10. Em nenhuma hipótese serão aceitas transferências de inscrições entre pessoas, alteração de locais e dia de realização das provas. 

3.11. O boleto bancário ficará disponível somente durante o período de inscrição e deverá ser impresso para o pagamento, após a conclusão do preenchimento do 
Requerimento Eletrônico de Inscrição solicitado on-line.

3.12. O boleto bancário a que se refere o item anterior será emitido em nome do candidato e deverá ser impresso em impressora a laser ou a jato de tinta para pos-
sibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras. A impressão desse documento em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do 
candidato.

3.13. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no item 3.4 desse edital, até 
o último dia de pagamento - 09 de agosto de 2016 - ficando indisponível a partir desta data.  

3.14. O Candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à taxa de inscrição, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico supracita-
do, até a data limite de vencimento constante no boleto bancário.

3.15. O valor da Taxa de Inscrição a ser pago para participação neste Processo Seletivo será de R$ 30,00 (trinta) reais.

3.16. O valor da Taxa de Inscrição impresso no boleto bancário deverá ser pago preferencialmente no Banco do Brasil, observados os horários de atendimento e de 
transações financeiras da instituição bancária e observado o período de inscrição disposto no item 3.4, até o último dia de pagamento - 09 de agosto de 2016. 

3.16.1. 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 último dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.

3.17. Não serão aceitos pagamentos de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-simile (fax), transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, provisória, condicional e/ou extemporânea, ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital.

3.18. O valor da Taxa de Inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nos casos de cancelamento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição, 
alteração da data do Processo Seletivo, por parte da FUNEC.

3.19. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação do pagamento do valor da taxa de inscrição pela instituição bancária junto à FUNEC.

3.20. Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desobediência às condições previstas neste Edital.

3.21. Não será concretizada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência da taxa de inscrição.

3.22. O Requerimento de Inscrição e o valor pago referente à Taxa de Inscrição são pessoais e intransferíveis.

3.23. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efeti-
vação do pagamento, sendo esta, no máximo, até a data de vencimento do boleto.

3.24. O pagamento da Taxa de Inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo, devendo ocorrer à validação do 
pagamento conforme o item 3.19 do presente edital.

3.25. Havendo mais de 1 (uma) inscrição paga, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas não 
serão consideradas.
4. DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS

4.1. O local e horário de realização das provas estarão disponibilizados na internet, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link PROCES-
SO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016 – 2° SEMESTRE), para consulta e impressão do Comprovante 
Definitivo de Inscrição (CDI), pelo próprio candidato, a partir do dia 12 de agosto de 2016.

4.2. O candidato que não conseguir visualizar e imprimir o comprovante definitivo de inscrição, deverá entrar em contato com a FUNEC, no horário de 8h às 17h,  para 
as devidas orientações em uma das seguintes formas;
a) pelo telefone (31) 3356-6736, ou
b) pessoalmente na Administração da FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, até 19 de agosto de 2016.
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4.3. É obrigação do candidato conferir, no endereço eletrônico, www.contagem.mg.gov.br/concursos, o nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla 
do órgão expedidor, bem como o  local e horário de realização das provas.
4.4. Eventuais erros de grafia ocorridos no nome do candidato, no número do Documento de Identidade utilizado na inscrição ou na sigla do órgão expedidor deverão 
ser comunicados pelo candidato ao Aplicador de Provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, para que conste na Ata do Fiscal Aplicador.

4.5. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá protocolar em nome da Comissão de processo Seletivo, na Administração 
da FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, no horário de 8h às 17h, solicitação especificando as condições necessá-
rias para a realização da prova, no período de 19 de julho a 09 de agosto de 2016 (Exceto sábado, domingo, feriado e recesso). 

4.5.1. Caso não o faça, terá tratamento igual ao dos demais candidatos, sem direito a qualquer reclamação. 

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.1. Será isento da taxa de inscrição o candidato que comprovar uma das seguintes situações:

a) Em razão de limitações de ordem financeira, não possam pagá-la, sob pena de comprometimento do sustento da própria família ou do seu próprio sustento, sendo 
comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido ou;
b) Tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que 
trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;  
c) For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de Prestação 
Continuada. 

5.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção (ANEXO II), disponível para a solicitação no período de 27 e 28 
de julho de 2016, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e que conterá: 

5.2.1. Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
 
5.2.2. Declaração de que atende a condição estabelecida na letra b, do item 5.1 deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela 
FUNEC (ANEXO II). 

5.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples (acompanhados 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 de saída respectiva anotada, e da 
primeira página subsequente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do últi-
mo mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda, comprovante do número de dependentes, comprovante 
de renda familiar, etc.

5.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por  instrumento de procuração simples. 

5.5. A Ficha de Isenção (ANEXO II) indicada no item 5.2, deverá ser entregue:

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, das 
8h às 17h, dentro do prazo previsto no item 5.2 deste Edital; 

5.6. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

5.7. 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 acarretará sua eliminação do processo seletivo. 

5.8. 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 5.2 e 5.5 deste edital. 

5.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via Correio, SEDEX ou AR, via fax ou via correio eletrônico. 

5.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 01 de agosto de 2016, no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, em ordem alfabéti-
ca, com o número da carteira de identidade, constando apenas o deferimento ou indeferimento. 

5.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário.

5.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, conforme o item 3 e efetuar o pagamento conforme 
disposto no item 3.14 deste edital. 

6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1. As provas serão aplicadas no Município de Contagem, no dia 21 de agosto de 2016, domingo, de 09h às 11h30min, no local determinado no cartão definitivo de 
inscrição (CDI) conforme item 4.1.
6.2. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua realização.

6.3. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados.
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6.4. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos (1 hora) antes do horário previsto para o início da realização das provas, munidos com o docu-
mento original de identidade oficial com foto informado no ato da inscrição e também munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e do Comprovante de 
Inscrição (imprimir conforme item 4.1). 

6.5. Serão considerados documentos de identidade oficial: as carteiras ou cédulas de identidade; Carteira de Trabalho, carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos 
criados por Lei Federal ou Controladores do Exercício Profissional, desde que contenham foto, a impressão digital e o número de identidade que lhes deu origem. Não 
será aceita como documento de identificação a certidão de nascimento, CPF ou qualquer documento sem foto. 

6.5.1. Para candidato estrangeiro, os documentos válidos são Carteira de Estrangeiro ou Passaporte visado.

6.6. No caso de perda do Documento de Identificação com o qual se inscreveu neste processo seletivo, o candidato poderá apresentar outro documento de identi-
ficação equivalente, conforme o item anterior e, se for o caso, ser submetido à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e impressão digital em 
formulário próprio durante a realização das provas.

6.7. O documento deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

6.8. Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis, rasurados, cópias (mesmo que autenticadas) e/ou 
danificados.

6.8.1. O documento de identidade apresentado, no dia da prova, não poderá conter foto infantil. Caso isso ocorra, o candidato terá sua digital colhida em formulário 
próprio durante a realização das provas.

6.9. Não haverá segunda chamada para as provas, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do processo.

6.10. O candidato deverá assinar a lista de presença, de acordo com a assinatura constante do seu documento de identidade informado no ato de inscrição. 

6.11. Após o início das provas, o candidato somente poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal.

6.12. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, na presença dos candidatos no local de realização das provas.

6.13. Durante a realização das provas, será eliminado o candidato que estiver portando ou fazendo uso de relógio digital ou qualquer tipo de equipamento eletrônico 
de comunicação (bipe, telefone celular, walkman, receptor, gravador, agenda eletrônica, note book, calculadora, palm-top, ou outros equipamentos similares). 

6.14. Os objetos ou documentos perdidos durante a realização das provas, que porventura venham a ser entregues no Setor de Concursos da FUNEC, serão guardados 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.

6.15. Durante o período de realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estra-
nhas, oralmente ou por escrito e, ainda, o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações.

6.16. É vedado ao candidato portar arma nos locais de realização das provas, mesmo que de posse do respectivo porte.

6.17. Será eliminado do Processo Seletivo de Estudantes o candidato que incorrer nas seguintes situações:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões;
b) Tratar com falta de urbanidade, examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
c) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio;
d) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
e) Portar arma(s) no local de realização das provas, mesmo de posse do respectivo porte;
f) Fizer uso de qualquer equipamento eletrônico, como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palm-top, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou 
de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bipe, pagers  entre outros, durante o período de realização das provas.
g) Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
h) Deixar de atender as normas contidas nos Cadernos de Provas, na Folha de Respostas e demais orientações expedidas pela FUNEC.

6.18. Caso ocorra(m) a(s) situação(ões) prevista(s) no item anterior, será lavrada  ocorrência  pelo Aplicador e Coordenador  do local  de realização da prova, que será 
enviada à Comissão do Processo Seletivo.

6.19. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço físico predeterminado pela FUNEC.

6.20. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitas com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), vedada qualquer colaboração ou participa-
ção de terceiros, salvo o caso em que o candidato tenha a sua solicitação deferida, de acordo com o item 4.5.

6.21. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de realização de leitura ótica.

6.22. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo em situações que a FUNEC julgar necessário.
6.23. Ao terminar a Prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua Folha de Respostas assinada.

6.24. Na leitura da Folha de Respostas da Prova será atribuída nota zero à questão com mais de uma alternativa assinalada, sem alternativa assinalada ou que houver 
rasura. 

6.25. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pela FUNEC nos locais de realização das provas.

6.26. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das provas e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por meio de 
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assinatura e impressão digital coletada em formulário próprio.

6.27. Por motivo de segurança, o(a) candidato(a) somente poderá retirar-se do recinto de prova após decorrida 1 (uma) hora do início da mesma.

6.28. Os gabaritos oficiais serão divulgados no endereço eletrônico   www.contagem.mg.gov.br/concursos , no dia 22 de agosto de 2016.

7. DAS PROVAS

7.1. A Prova Objetiva será valorizada de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, contendo um total de 30 (trinta) questões objetivas, com 4 (quatro) alternativas de respostas, 
das quais apenas 01 (uma)  será considerada correta e obedecerá as características especificadas no QUADRO IV a seguir:
QUADRO IV

PROVAS Nº DE QUESTÕES VALOR DE CADA QUESTÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

LÍNGUA PORTUGUESA 06

2 (DOIS) PONTOS

12 PONTOS

MATEMÁTICA 06 12 PONTOS

BIOLOGIA 04 08 PONTOS

QUÍMICA 06 12 PONTOS

GEOGRAFIA 04 08 PONTOS

HISTÓRIA 04 08 PONTOS

VALOR TOTAL DA PROVA- 60 PONTOS

7.2. A Folha de Respostas do candidato é lida opticamente.

7.3. Cada acerto equivale a 02 (dois) pontos.

7.4. Caso alguma questão seja anulada, contam-se 02 (dois) pontos para todos os candidatos.

7.5. A FUNEC será responsável pela elaboração, aplicação e apuração dos resultados das provas. 

8. DOS RECURSOS

8.1. Será admitido recurso quanto:
a) Contra aos indeferimentos dos pedidos de isenção;
b)Às questões da prova objetiva e gabaritos preliminares;
c) À totalização dos pontos obtidos na prova objetiva e classificação, desde que se refira a erro de cálculo das notas.

8.2. Datas para interposição de recurso:

a) Dias 02 e 03 de agosto de 2016 de 8h às 17h contra aos indeferimentos dos pedidos de isenção;
b) Dia 23 de agosto de 2016 de 8h às 17h  contra o gabarito e questões.
c) Dia 05 de setembro de 2016 de 8h às 17h contra  a classificação final.

8.3. Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato/a, relativamente ao gabarito ou ao conteúdo das questões, não sendo aceitos recursos coletivos.

8.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato(a), para cada evento referido no item 8.1. e seus subitens, devidamente fundamentado.

8.5. Os recursos mencionados no item 8.1 e seus subitens deverão ser entregues em envelope fechado, tamanho oficio, contendo na face frontal os seguintes dados: 
FUNEC – Recurso Processo Seletivo de Estudantes – Nome do/a candidato/a, número de inscrição e assinatura do/a candidato/a.

8.6. Os recursos serão protocolizados exclusivamente na FUNEC, no endereço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, de 8h às 17h, na 
data estabelecida no item 8.2.

8.7. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será considerado. 

8.8. O recurso de Provas deverá obedecer às seguintes determinações:
a) Ser, preferencialmente, digitado ou datilografado, em duas vias (original e cópia), a serem ambas enviadas à FUNEC;
b) Apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) Ser elaborado com argumentação lógica, consistente e ser acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para argumentar;
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 modelo a seguir:
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PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016  – 2° SEMESTRE)
Candidato: ____________________________________________
N. do documento de identidade: ___________________________
N. de inscrição: ________________________________________
Recurso: _____________________________________________
N. da Questão: _____ 
Fundamentação e argumentação lógica:
Data: ___/___/___
Assinatura: ____________________________________________

8.9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído(s) a todos/as os/as candidatos/as que fizeram a prova, independentemente 
de interposição de recursos.

8.10. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as Folhas de Respostas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito oficial 
definitivo.

8.11. Na ocorrência do disposto nos itens 8.8 e 8.9, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou 
ainda, poderá ocorrer à desclassificação do/a candidato/a que obtiver zero na prova objetiva.

8.12. Na correção das Folhas de Respostas serão computadas como erros, sendo desconsideradas as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta 
ou as rasuradas, ainda que inteligíveis.

8.13. O prazo para interposição de recurso é comum a todos/as os/as candidatos/a.

8.14. Serão indeferidos, os recursos que forem encaminhados pelo Correio, via SEDEX ou AR, fax, telegrama ou internet. 

8.15. Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.

8.16. O resumo das decisões dos recursos será disponibilizado no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br/concursos, para consulta individual, até a data da 
homologação deste Processo Seletivo. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO

9.1. A classificação final do candidato no processo seletivo será decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos nas provas.

9.2. No caso dos candidatos que comprovaram ter direito à bonificação de 10 pontos (conclusão do Ensino Médio em qualquer escola do município de Contagem, 
pública ou particular) de acordo com os itens 2.2 e 2.3 terão esses pontos acrescidos aos obtidos nas provas, para efeito da classificação final.

9.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, para efeito de classificação:
a) Ao/À candidato/a com maior número de acertos na Prova de Química.
b) Ao/À candidato/a que tiver idade maior considerando-se o dia, mês e ano do nascimento. 

9.4. Apurada a classificação, esta será publicada em lista por curso, como Classificação Final do Processo Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/
concursos, e nas Unidades CENTEC e INCONFIDENTES onde serão ofertados os cursos, dia 02 de setembro de 2016. 

9.5. Vencido o prazo para interposição de recursos da Classificação Final, esta será publicada em lista única, como Resultado Final do Processo Seletivo no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  e nas Unidades onde serão ofertados os cursos, no dia 08 de setembro de 2016.

10. DA MATRÍCULA (PRIMEIRA CHAMADA)

10.1. Os candidatos classificados dentro das vagas deverão comparecer às Unidades da FUNEC CENTEC e INCONFIDENTES, onde será realizado o curso, para efetuar a 
matrícula, conforme QUADRO V abaixo:

QUADRO V

Local Curso Dias da matrícula Horário

FUNEC CENTEC.
Endereço: Rua Bernardo Monteiro, 20 
- Sede – Contagem/MG

Educação Profissional Técnica em Análises Clínicas, Farmácia e 
Química na forma subsequente (Pós-Médio) 09 e 12/09/2016 8h às 20h.

FUNEC
INCONFIDENTES
Endereço: Prédio da E.M. Heitor Vila 
Lobos 

Educação Profissional Técnica em Segurança do Trabalho na 
forma subsequente (Pós-Médio) 09 e 12/09/2016 8h às 20h.

10.2. A matrícula é a situação de análise da documentação apresentada pelo candidato, tendo em vista a comprovação do pleno atendimento do critério exigido para 
sua efetivação.



Contagem, 19 de julho de 2016 Página 15 de 21 Diário Oficial de Contagem - Edição 3911

"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.

 
10.3. No ato da matrícula, o candidato classificado deverá apresentar os seguintes documentos (originais e cópia): 
a) Histórico Escolar; ou Declaração original com validade de 30 (trinta) dias, comprovando que o candidato concluiu o Ensino Médio; 
b) Documento de identidade (RG); 
c) CPF; 
d) Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone); 
e) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (no caso de mudança de nome, será imprescindível o respectivo documento); 
f) 01 (uma) foto 3x4cm, recente; 
g) Título de Eleitor; 
h) Comprovante de quitação das obrigações eleitorais; 
i) Comprovante de quitação das obrigações militares (apenas para os candidatos do sexo masculino). 
J) No caso, de candidato negro, pardo ou indígena, entregar, documento oficial (certidão de nascimento própria ou dos pais) – ou declaração atestando quanto à cor 
negra, parda ou indígena.

10.4. Todos os documentos deverão estar perfeitamente legíveis e sem rasuras.

10.5. Somente após a análise documental será confirmada a matrícula do candidato. 

10.6. O candidato que não efetuar a matrícula no período previsto no subitem 10.1 ou não apresentar a documentação exigida perderá a vaga e será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 

10.7. A matrícula só poderá ser feita pelo pai, mãe ou responsável, se o aprovado for menor.

11. DA SEGUNDA CHAMADA

11.1. Todas as vagas remanescentes (caso haja) do PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016 – 
2° SEMESTRE) serão publicadas no dia 13/09/2016 no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos. 

11.2. Havendo vagas remanescentes, os candidatos classificados no Processo Seletivo que não foram contemplados na Primeira Chamada, deverão comparecer, na data 
estipulada, de acordo com o QUADRO VI abaixo, nas Unidades CENTEC e FUNEC INCONFIDENTES, para concorrer às vagas. 

QUADRO VI

CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO
DATA
2ª CHAMADA HORÁRIO LOCAL

Todos os candidatos classificados não contemplados na 1ª chamada - 
Educação Profissional Técnica em Análises Clínicas, Farmácia e Química 
na forma subsequente (Pós-Médio) 14/09/2016 19 horas

FUNEC CENTEC
Endereço: Rua Bernardo Monteiro, nº. 20, 
Centro – Contagem/MG

Todos os candidatos classificados não contemplados na 1ª chamada 
- Educação Profissional Técnica em Segurança do Trabalho na forma 
subsequente (Pós-Médio) 14/09/2016 19 horas

FUNEC INCONFIDENTES 
Pça. Marília de Dirceu, 20 – Inconfidentes, 
Contagem/MG
Tel. 3361-3264

11.3. O critério para preenchimento destas vagas será de acordo com a classificação no Processo Seletivo dos candidatos presentes. 

11.4. Para efetivar a sua matrícula, na Unidade da FUNEC CENTEC ou da FUNEC INCONFIDENTES, o candidato deverá levar toda a documentação constante no item 
10.3. 

11.5. Somente após a análise documental será confirmada a matrícula do candidato.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do Processo Seletivo, contidas nesse Edital e demais comunicados a serem publicados.

12.2. O candidato deverá acompanhar, rigorosamente, as publicações referentes a este Processo Seletivo no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.

12.3. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, Portaria nº 099, de 01 de 
junho de 2015.
12.4. A Comissão do Processo Seletivo fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares ou avisos importantes. 

12.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem/MG, para dirimir as dúvidas porventura oriundas do presente Processo Seletivo, que não puderem ser resolvidas 
amigavelmente.

Contagem, 19 de julho de 2016.

Ana Carolina Pinto Caram Guimarães 
Presidente da Funec
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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016 

ANEXO I – Cronograma Básico

ETAPAS DATAS

Publicação do Edital 19 de julho de 2016

Solicitação de pedido de isenção 27 e 28 de julho de 2016

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 01 de agosto de 2016

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de isenção 02 e 03 de agosto de 2016

Resultado dos pedidos de isenção – Após Análise de Recursos 05 de agosto de 2016

INSCRIÇÃO ( VIA INTERNET ) 22 de julho a 08 de agosto de 2016

Entrega de declaração para bonificação dos estudantes de Escola do Município de Contagem (pública ou privada) 19 de julho a 09 de agosto de 2016

Solicitação de condições especiais para realização da prova e entrega do Laudo Médico para concorrer como 
candidato deficiente 19 de julho a 09 de agosto de 2016

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) A partir de 12 de agosto de 2016

PROVA 21 de agosto de 2016

Divulgação do gabarito 22 de agosto de 2016

Recurso contra o gabarito e questões da prova 23 de agosto de 2016

Divulgação do julgamento do recurso contra o gabarito e questões da prova 31 de agosto de 2016

Divulgação da Classificação final 02 de setembro 2016

Recurso contra a Classificação final 05 de setembro de 2016

Resultado final (após recurso) 08 de setembro de 2016

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 09 e 12 de setembro de 2016

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja 13 de setembro de 2016

MATRICULA (2ª CHAMADA) 14 de setembro de 2016

ANEXO II - REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO

__________________________________________________________________________________________
Nome do(a) requerente

__________________________________________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
__________________________________________________________________________________________
Curso pretendido
_______________________________________________________________________________________
Endereço Completo
__________________________________________________________________________________________
Telefone para contato
O candidato acima qualificado, que em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou que preencha os requisitos do Decreto 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 para preenchimento das vagas dos 
cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016  – 2° SEMESTRE) 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 declara-
ção, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 5.3 do Edital nº 02/2016, anexa:

(  ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal, ou inscrição em programas sociais dos Governo estaduais e 
municipal; 
(  )  Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subsequente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. 

(    ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.

Nestes termos, pede deferimento.
Contagem , ____ de ________________________de 2016
__________________________________________________________________________________________
 Assinatura do (a) requerente ou responsável e/ou de seu procurador devidamente credenciado
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Nome do procurador

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 02/2016 

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO

De Acordo:_________________________________________________________ Em: ___/ ____/ 2016
ASSINATURA - MATRICULA

ANEXO III - Descrição dos cursos e seus respectivos campos de atuação

CÓDIGO CURSOS DESCRIÇÃO (Educação Profissional Técnica na forma subseqüente - Pós-Médio) CAMPO DE ATUAÇÃO

201
Técnico em Análi-
ses Clínicas

Auxilia e executa atividades padronizadas de laboratório – automatizadas ou técnicas 
clássicas – necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, 
imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise. Colabora, com-
pondo equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias 
biomédicas relacionadas às análises clínicas. Opera e zela pelo bom funcionamento do 
aparato tecnológico de laboratório de saúde. Em sua atuação é requerida a supervisão 
profissional pertinente, bem como a observância à impossibilidade de divulgação direta 
de resultados.

O profissional formado poderá atuar 
como técnico em Hospitais, clínicas e 
postos de saúde. Laboratórios de diag-
nósticos médicos.
Laboratórios de pesquisa e ensino biomé-
dico. Laboratórios de controle de
qualidade em saúde.

202
Técnico em Far-
mácia

Realiza atividades relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e 
outros preparados semelhantes, com base em técnicas e orientações das receitas médi-
cas, odontológicas e veterinárias com finalidades industriais e outros. Conhece a relação 
entre a estrutura e o funcionamento do organismo humano, os agentes patológicos, os 
princípios básicos dos tratamentos curativos e as ações preventivas. Conhece as normas 
básicas da administração de farmácias. Identifica os cuidados a serem tomados com 
a segurança do paciente e da população no que se refere ao manuseio de produtos 
farmacêuticos. Conhecer os procedimentos e cuidados padrões das normas de qualidade 
referentes a armazenamento, manipulação e transporte de medicamentos.

O profissional formado poderá atuar 
como técnico em laboratórios de 
produção de cosméticos e fitoterápicos; 
indústrias farmacêuticas; farmácias e 
drogarias comerciais; farmácias hospitala-
res; farmácias magistrais (manipulação); 
farmácias homeopáticas.

203
Técnico em Quí-
mica

Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e 
equipamentos nos processos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais. 
Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Realiza vendas 
e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos. Participa no 
desenvolvimento de produtos e validação de métodos. Atua com responsabilidade am-
biental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas 
práticas de manufatura e de segurança.

O profissional formado poderá atuar 
como técnico em Indústrias, Empresas 
de comercialização e assistência técnica. 
Laboratórios de ensino, de calibração, 
de análise e controle de qualidade e 
ambiental.
Entidades de certificação de produtos. 
Tratamento de águas e de efluentes.

204
Técnico em Segu-
rança do Trabalho

Emite parecer técnico sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, análise dos 
métodos e os processos de trabalho e identifica os fatores de risco de acidentes do tra-
balho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressi-
vos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle. Executa os procedimentos 
de segurança e higiene do trabalho, bem como programas de prevenção de acidentes do 
trabalho e de doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho. Fiscaliza 
e monitora a observância das normas de segurança quanto aos projetos de construção, 
ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, visando medidas de segurança e higiene 
do trabalho, inclusive por terceiros. Coopera com atividades de preservação do meio 
ambiente.

O técnico em Segurança do Trabalho tem 
uma área de atuação bastante ampla, po-
dendo exercer sua atividade em fábricas 
de alimentos, construção civil, hospi-
tais, empresas comerciais e industriais, 
grandes empresas estatais, mineradoras 
e de extração, na área rural, em empresas 
agro-industriais.

ANEXO IV - PLANO CURRICULAR- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SUBSEQUENTE
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FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – IEC- UNIDADE CENTEC
EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
LEI FEDERAL: 9394/96  VIGÊNCIA:2015 /2016

HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
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DISCIPLINAS

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III CH

MS M.SEM MS M.SEM MS M.SEM TOTAL

Fundamentos de Laboratório (Teórico/Prático) 6 120 - - - - 100h

Biologia Celular e Molecular (Teórico) 3 60 - - - - 50h

Anatomia e Fisiologia (Teórico) 4 80 - - - - 66h40min

Saúde Pública (Teórico) 2 40 - - - - 33h20min

Controle de Qualidade (Teórico) 2 40 - - - - 33h20min

Ética e Relações Interpessoais 2 40 1 20 - 50h

Comunicação Gerencial 2 40 2 40 - - 66h40min

Parasitologia  (Teórico/Prático) 4 80 5 100 5 100 233h20min

Hematologia (Teórico/Prático) 5 100 5 100 166h40min

Microbiologia (Teórico/Prático) 6 120 6 120 200h

Bioquímica e Biofísica (Teórico/Prático) - - 6 120 5 100 183h20min

Imunologia (Teórico/Prático) - - 4 80 66h40min

SUBTOTAL 25 500 25 500 25 500 1250h

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 200h

CARGA HORÁRIA TOTAL 1450 HORAS

HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM QUÍMICA

FO
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A
L

DISCIPLINAS

1º MÓDULO 2º MÓDULO 3º MÓDULO

M/S TOTAL CH TOTALM / S M.SEM M /S M.SEM M/S M.SEM

Físico Química l 4 80 - - - - 4 66h40min

Química Inorgânica 4 80 - - - - 4 66h40min

Introdução a Química Experimental 4 80 - - - - 4 66h40min

Química Orgânica l 4 80 - - - - 4 66h40min

Mineralogia 4 80 - - - - 4 66h40min

Comunicação Gerencial 2 40 - - - - 2 33h20min

Relações Interpessoais 3 60 - - -  3 50h

Química Inorgânica Prática e Teórica - - 4 80 - - 4 66h40min

Química Orgânica ll - - 4 80 - - 4 66h40min

Química Analítica Instrumental l - - 2 40 - - 2 33h20min

Processos Industriais l - - 4 80 - - 4 66h40min

Físico Química ll - - 4 80 - - 4 66h40min

Microbiologia Industrial - - 3 60 - - 3 50h

Química Analítica Quantitativa l - - 4 80 - - 4 66h40min

Quím. Org. lll (Cromatografia e Síntese) - - - - 4 80 4 66h40min

Química Analítica Instrumental ll - - - - 5 100 5 83h20min

Corrosão - - - - 3 60 3 50h

Operações Unitárias - - - - 4 80 4 66h40min

Química Analítica Quantitativa ll - - - - 5 100 5 83h20min

Processos Industriais ll - - - - 4 80 4 66h40min

SUB-TOTAL 25 500 25 500 25 500 75 1250h

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO     200h    

CH TOTAL DO CURSO 1450h

HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM FARMÁCIA
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MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III CH

MS CHA MS CHA MS CHA TOTAL

Fundamentos de Laboratório Farmacêutico (Teórico/Prático) 5 100 - - - - 83h20min

Biossegurança e Noções de Primeiros Socorros (Teórico) 2 40 - - - - 33h20min

Anatomia e Fisiologia Humana (Teórico) 5 100 - - - - 83h20min

Microbiologia (Teórico/Prático) 5 100 - - - - 83h20min

Química Experimental ( Prático) 4 80 - - - - 66h40min

Ética e Relações Interpessoais 2 40 - - - - 33h20min

Comunicação Gerencial 2 40 - - - - 33h20min

Parasitologia (Teórico/Prático) - - 5 100 - - 83h20min

Imunologia e Hematologia (Teórico/Prático) - - 5 100 - - 83h20min

Farmacologia - - 4 80 - - 66h40min

Farmacodimâmica - - 3 60 - - 50h

Físico-Química (Teórico/Prático) - - 4 80 - - 66h40min

Química Orgânica (Teórico/Prático) - - 4 80 - - 66h40min

Saúde Pública (Teórico) - - - - 3 60 50h

Bioquímica (Teórico/Prático) - - - - 6 120 100h

Toxicologia  (Teórico) - - - - 3 60 50h

Farmácia Hospitalar  (Teórico) - - - - 2 40 33h20min

Farmacognosia (Teórico) - - - - 2 40 33h20min

Farmacotécnica e Cosmetologia (Teórico/Prático) - - - - 5 100 83h20min

Homeopatia (Teórico/Prático) - - - - 4 80 66h40min

SUBTOTAL 25 500 25 500 25 500 1250h

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 200h

CARGA HORÁRIA TOTAL 1450 HORAS
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HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Estruturação do Módulo
Componentes Curriculares

        Carga Horária

M / S H/A CHS

M
ód

ul
o 

I

Análise e Reconhe-
cimento

Função I
Normas Regu-
lamentadoras 
de Segurança 
do Trabalho e 
Legislação per-
tinente ao Meio 
Ambiente

ADM. LEGISLAÇÃO APLICADA 02 40 40horas

DESENHO TÉCNICO 02 40 40horas

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA 01 20 20horas

HIGIENE OCUPACIONAL 03 60 60horas

FUNDAMENTOS DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS 02 40 40horas

SEGURANÇA DO TRABALHO 04 80 80horas

FILOSOFIA 01 20 20horas

COMUNICAÇÃO GERENCIAL 02 40 40horas

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 02 40 40horas

SOCIOLOGIA 01 20 20horas

SUB TOTAL 20 400 400h

M
ód

ul
o 

II

Estudo e Aplicação

Função II
Normas Regu-
lamentadoras 
de Segurança 
do Trabalho e 
legislação perti-
nente ao Meio 
Ambiente

ADM. LEGISLAÇÃO APLICADA 02 40 40 horas

HIGIENE OCUPACIONAL 05 100 100 horas

FUNDAMENTOS DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS  02 40 40horas

SEGURANÇA DO TRABALHO 04 80 80horas

TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO NO COMBATE A SINISTRO 03 60 60horas

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO AMBIENTAL 02 40 40horas

FILOSOFIA 01 20 20horas

SOCIOLOGIA 01 20 20horas

SUB TOTAL 20 400 400horas

M
ód

ul
o 

III

Controle e Apli-
cação

Função III - Nor-
mas Regula-
mentadoras 
de Segurança 
do Trabalho e 
Legislação Per-
tinente ao Meio 
Ambiente

SEGURANÇA DO TRABALHO 03 60 60horas

FILOSOFIA 01 20 20 horas

HIGIENE OCUPACIONAL 03 60 60horas

FUNDAMENTOS DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS 02 40 40horas

ERGONOMIA 03 60 60horas

TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO NO COMBATE A SINISTRO 02 40 40horas

SOCIOLOGIA 01 20 20horas

GESTÃO EM SAÚDE 02 40 40horas

RELAÇÕES HUMANAS 03 60 60horas

SUBTOTAL 20 400 400 horas

Estágio Supervisionado 200 horas

CARGA HORÁRIA TOTAL 1400 horas

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 02/2016

ANEXO V - DOS CONTEÚDOS 

A) Língua Portuguesa 

conteúdo programático

Interpretação de textos de diferentes gêneros textuais: suporte, contextualização, função social, caracterização, condições de produção, recursos verbais e não-verbais. 
Recursos de modalização (recursos que o produtor do texto usa para expressar sua avaliação sobre aquilo que diz). Marcadores de argumentação. Coerência textual. 
Coesão textual: articulação dos conteúdos do texto. Propriedades semânticas e contextuais das palavras. Texto literário e não literário. Propriedades semânticas e discur-
sivas das palavras.  Efeitos de sentido. 

B) Matemática
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conteúdo programático

Expressões algébricas; equações; sistemas de equações; gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus: polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas;  
equações e inequações;  relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas;  plano cartesiano;  paralelismo e perpendicularidade.

c) BIOLOGIA

conteúdo programático

Ecologia: Ecossistema, população, sociedade, comunidade.  O fluxo da matéria e energia entre os seres vivos. Associação entre os seres vivos. Modificações, no meio 
ambiente, produzidas pelo homem. Conservação da natureza. Poluição.  Higiene e saneamento. Principais endemias do Brasil e seu combate. Doenças de carência. 
Noções de higiene pessoal e social. Noções elementares de imunidade. 

D) QUÍMICA

conteúdo programático

Estados da matéria, as ligações e reações dos elementos químicos, os processos de produção, transformação e consumo de energia, as substâncias químicas (rendimen-
tos e implicações sociais) e as mudanças químicas no meio ambiente, com seus riscos e benefícios.

e) Geografia

conteúdo programático

Fatores humanos e econômicos na organização do espaço geográfico: População; A relação cidade/campo e as suas transformações; A urbanização, a terceirização e as 
condições de vida. O espaço da circulação: os sistemas de transportes, fluxos comerciais e os avanços nos sistemas de comunicação e informação; Processo de ocupa-
ção, produção e organização do espaço brasileiro. O subsistema natural: a interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo; Os recursos naturais e 
as políticas para o seu aproveitamento econômico; A dilapidação dos recursos naturais e as lutas para a preservação do meio ambiente. 

  F) História
conteúdo programático
A configuração do mundo contemporâneo; A América Latina: a modernização; Os mundos do trabalho; Sociedade, ciência e tecnologia; A cultura de massas; A nova 
ordem mundial – 1989; A crise do socialismo e o fim da Guerra Fria; Globalização e regionalização; A integração latino-americana; Os conflitos contemporâneos. 
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