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Atos do Executivo

PORTARIA Nº 14, DE 21 DE JULHO 2017

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir a Comissão Consultiva de Feiras do Município - CCFEM, composta pelos seguintes membros:

a) Representantes do Executivo:

I - José Roberto Garbazza Santos, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, titular, e Wagner Donato Rodrigues, Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade,  suplente;

II - Irani Alvear Saraiva, Secretário Municipal Adjunto de Defesa Social, titular, e Wagner Assis Rosa, Administrador Regional Eldorado, suplemente; 

III - Gustavo Gomes Peixoto, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TransCon, titular, e Rodinei Ferreira Dias, Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Social e Habitação, suplente.

b) Representantes da Câmara Municipal de Contagem: 

I – Vereador José Antônio Procópio de Almeida (Zé Antônio do Hospital Santa Helena), titular e Vereador Eliel Márcio do Carmo (Léo Mota), suplente;

II – Vereadora Glória de Fátima Lopes Pena (Glória da Aposentadoria), titular e Vereador Jair Rodrigues da Costa (Jair Tropical), suplente;

III – Vereador Cláudio Santos Fontes (Capitão Fontes), titular, e Alexandre Alves Teodoro de Souza (Xexéu), suplente.

c) Representantes dos feirantes:

I – Cleuzimar Tristão Damas Mendes, titular, e Fernando Luiz Figueiredo, suplente;

II – Sueli de Sales Boncompagni, titular, e Alexandre Silva do Rosário, suplente;

III – Jennifer Ribeiro da Silva, titular, e Jaqueline Apoliana da Cunha, suplente.

Parágrafo Único. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano presidirá a comissão.

Art. 2º A CCFEM tem como finalidade propor:

I – alterações nos artigos relacionados às feiras, da Lei Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de 
Contagem;

II – alterações na Lei nº 3.454, de 12 de setembro de 2001, que estabelece normas para concessão de Licença Prévia para realização de feiras que menciona, no Mu-
nicípio de Contagem;

III – alterações no Decreto nº 525, de 29 de novembro de 2006, que instituiu o Regulamento Geral das feiras de arte, artesanato e produtores de variedades, de comi-
das e bebidas típicas, de flores e plantas naturais e demais eventos afins do Município de Contagem, e dá outras providências;

IV – novo local para instalação da Feira de Artesanato;

V - termo de referencia e edital para instalação da Feira de Artesanato.

Contagem, 21 de julho de 2017 Página 1 de 35 Diário Oficial de Contagem-Ano 26 Edição 4152



"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.

Contagem, 21 de julho de 2017 Página 2 de 35 Diário Oficial de Contagem - Edição 4152

Art. 3º A CCFEM deverá finalizar seus trabalhos e apresentar relatório em até trinta dias à Secretaria Municipal de Governo.

Parágrafo Único. A CCFEM deverá apresentar  à Secretaria Municipal de Governo, cronograma das suas atividades em até cinco dias.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 21 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Controladoria 
Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 085, de 07 de julho de 2017.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.

CONSIDERANDO:

I – a instauração da Sindicância Indiciária 03/004/2016, através da Portaria Nº 219 de 29 de novembro de 2016, para apuração de irregularidades supostamente cometi-
das pela servidora REBECA CRISTINA NUNES LLYOD, matrícula n° 1158577, Pedagoga;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar na SI 03/004/2016, a penalidade administrativa de ADVERTÊNCIA da servidora REBECA CRISTINA NUNES LLYOD, matrícula n° 1158577, Pedagoga, 
com fundamento legal no art. 123, I c/c Art. 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 07 de julho de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Corregedoria Geral

Portaria COR/CGM – Nº 086, de 12 de julho de 2017.

O Controlador Geral do Município no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; art. 
20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013.
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CONSIDERANDO:

I – a instauração da Processo Administrativo Disciplinar 02/020/2017, através da Portaria Nº 044 de 24 de março de 2017, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelo servidor LUSMAR BRASILEIRO RODRIGUES, matrícula n° 1122610, Motorista;

II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar no PAD 02/020/2017, a penalidade administrativa de ADVERTÊNCIA para o servidor LUSMAR BRASILEIRO RODRIGUES, matrícula n° 1122610, Moto-
rista, com fundamento legal no art. 125 da Lei Municipal 2.160/90.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Palácio do Registro, em Contagem, aos 12 de julho de 2017.

WEBER DIAS OLIVEIRA
Controlador Geral do Município

Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 047/2017
Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 16h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, fizeram-se pre-
sentes os membros da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo assinam, nomeados pela Portaria SEAD número 004, de 
08/05/2017, para procederam o julgamento das propostas técnicas apresentados pelas LICITANTES participantes da Concorrência número 002/2017, destinada à contra-
tação de serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica para geração de produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico, cadastramento de imóveis 
urbanos, restituição aerofotogramétrica, ortofoto cartas digitais, levantamento altimétrico por perfilamento a laser, adequação da rede de referência topográfica cadas-
tral, fornecimento de softwares específicos e equipamentos de informática compatíveis e necessários, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão. A Comissão Permanente de Licitações procedeu em 14 (quatorze) de julho de 2017, a abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas 
das LICITANTES participantes da licitação acima referenciada. Em 18(dezoito) de julho de 2017, a Comissão Permanente de Licitações encaminhou a documentação para 
a Comissão Especial de Julgamento das Propostas Técnicas da CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 047/2017, designada pela 
Portaria número 003, de 06/07/2017, para avaliação e pontuação dos itens exigidos pelo edital. Em 20/07/2017, a citada Comissão devolveu a documentação e emitiu o 
Parecer Técnico atribuindo às LICITANTES a seguinte pontuação:

LICITANTE PONTUAÇÃO

AEROCARTA S/A – ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS 72 PONTOS

ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A. 100 PONTOS

ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A. 100 PONTOS
A Comissão Permanente de Licitações decidiu anexar à presente ata a planilha contendo os cálculos do julgamento das propostas técnicas. A Comissão Permanente 
de Licitações informa que as LICITANTES contam com o prazo de até às 17h00min do dia 28/07/2017 para, se desejarem, apresentarem seus recursos administrativos. 
A Comissão Permanente de Licitações está, caso não haja interposições de recursos administrativos, agendando para às 14h00min do dia 31/07/2017, a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços. Nada mais a ser tratado lavrou-se a presente ATA que será assinada por todos os presentes. 
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RERRATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE NÚMERO 015/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 117/2017
OBJETO: PAGAMENTO DE TAXAS DA ARBITRAGEM E INSCRIÇÕES NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS PARA A EQUIPE DE GINÁSTICA DE TRAMPOLIM DA PREFEITURA DE CONTA-
GEM, CONTABILIZANDO ANUIDADE E CADASTRO DOS ATLETAS, nos termos das solicitações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
Projeto/Atividade: 1201.27.811.0021.2319 - 3390.3999 – 212463 – R$ 4.800,00
Projeto/Atividade: 1201.27.811.0021.2319 - 3390.3999 – 010000 – R$ 36.646,08
DESPACHO:
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Senhor Secretário,
Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª., para RATIFICAÇÃO da despesa com a FEDERAÇÃO MINEIRA DE GINÁSTICA, inscrita no CNPJ número 
18.228.577/0001-10, no valor total de R$ 41.446,08 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos).
Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações
DESPACHO:
Ratifico o procedimento nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal número 8.666/93 e autorizo a despesa com a empresa FEDERAÇÃO MINEIRA DE GINÁSTICA, 
inscrita no CNPJ número 18.228.577/0001-10, no valor total de R$ 41.446,08 (quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos). Publique-se.
Contagem, 19 de julho de 2017.
Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração 

Prefeitura Municipal de Contagem
Processo Seletivo Simplificado – Edital Nº 02/2017

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Aléxis José Ferreira de Freitas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e:
CONSIDERANDO que o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado PSS PMC Nº 01/2015 venceu em 09 de maio de 2017;
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 administração direta do 
Poder Executivo de Contagem em manter o atendimento à educação pública no município;
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 a composição de quadro para contratações temporárias 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 ANEXO I, Agente de Educação Infantil, Nutricionista 
Escolar, Professor de Educação Infantil-PEI e Professor de Educação Básica PEB 2 (Arte, Inglês e Ensino Religioso) do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Po-
der Executivo do Município de Contagem, nos termos da legislação vigente, especialmente a Lei Complementar nº 187, de 29 de dezembro de 2014  e ainda de acordo 
com as normas estabelecidas neste 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, retificações, assim como pelas instruções, comunica-
ções e convocações 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 - Dos Códigos de Inscrição, Denominação dos Cargos, Número de Vagas, Remuneração, jornada e taxa de inscrição;
Anexo II – Das Atribuições do Cargo;
Anexo III – Cronograma Básico;
Anexo IV – dos Conteúdos Programáticos e Bibliografia Sugerida;
Anexo V - Modelo de Requerimento/Declaração de isenção da taxa de inscrição
Anexo VI - 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-á 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. Os cargos ofertados neste Edital de Processo Seletivo Simplificado estão distribuídos por entidades que compõe a Administração Direta do Município de Contagem.

2. DO NÚMERO DE VAGAS

2.1. O presente Processo Seletivo Simplificado se destina ao preenchimento das vagas constantes do Anexo I, bem como à formação de quadro de reserva.
2.2. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições a serem exercidas e a capacida-
de do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 2.160/90.
2.3. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.
2.4. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiências e aos negros ou pardos, essas serão preenchidas pelos demais candida-
tos aprovados, com estrita observância da ordem de classificação.
2.5. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado é o estabelecido no ANEXO I deste Edital e conforme abaixo:

QUADRO I

ENSINO MÉDIO

Cód Cargo

Vagas

Requisitos
Escolaridade Vencimento

Jornada 
de 
Trabalho
por semana

Valor da
 Taxa 
de 
Inscrição

Ampla 
Conc.

Pessoas com 
Deficiência.

Negros ou 
Pardos
20% Total

201
Agente de Educação 
Infantil 3 1 1 5 Ensino Médio Completo R$ 1.253,68 30 horas R$ 42,00
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QUADRO II

ENSINO SUPERIOR

301
Professor de Educa-
ção Infantil - PEI 1 - - 1

Curso normal superior ou graduação em Peda-
gogia R$ 1.702,61 40 horas R$ 50,00

302 Nutricionista Escolar 1 - - 1

Ensino superior em
Nutrição, com registro
para o exercício legal da profissão. R$ 1.916,91 30 horas R$ 55,00

303

Professor de Edu-
cação Básica -PEB 
2 - Arte 1 - - 1

Curso superior com
licenciatura plena na área de atuação.

R$ 2.178,38
22 horas e 
30 min R$ 55,00

304

Professor de Educa-
ção Básica - PEB 2 
- Inglês 1 - - 1 R$ 2.178,38

22 horas e 
30 min R$ 55,00

305

Professor de Educa-
ção Básica PEB 2 - 
Ensino Religioso 1 - - 1

1) Diploma devidamente registrado de curso 
superior com Licenciatura Plena em Ensino Re-
ligioso, Ciências da Religião ou Educação Religio-
sa, expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo órgão competente; ou
2) diploma devidamente registrado de curso 
superior com Licenciatura Plena em qualquer 
área do conhecimento, expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo órgão com-
petente, cuja matriz curricular inclua conteúdo 
relativo a Ciências da Religião, Metodologia e 
Filosofia do Ensino Religioso ou Educação Reli-
giosa, com carga horária mínima de quinhentas 
horas; ou
3) diploma devidamente registrado de curso 
superior com Licenciatura Plena em qualquer 
área do conhecimento acrescido de certificado 
de pós-graduação lato sensu em Ensino Religio-
so ou Ciências da Religião, com carga horária 
mínima de trezentas e sessenta horas, expedidos 
por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo órgão competente; ou
4) diploma devidamente registrado de curso 
superior com Licenciatura Plena em qualquer 
área do conhecimento, expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo órgão com-
petente, acrescido de curso de pós-graduação 
stricto sensu em nível de Mestrado ou Doutora-
do, em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, 
reconhecido pelo MEC; ou

5) diploma devidamente registrado de curso 
superior com Licenciatura Plena em qualquer 
área do conhecimento, expedido por institui-
ção de ensino superior reconhecida pelo órgão 
competente, acrescido de curso de Metodologia 
e Filosofia do Ensino Religioso oferecido até 6 de 
janeiro de 2005; ou
6) diploma devidamente registrado de curso 
superior de Bacharelado ou Tecnólogo com ha-
bilitação específica em Ensino Religioso, Ciências 
da Religião ou Educação Religiosa, acrescido de 
Programa Especial de Formação Pedagógica de 
Docentes, expedidos por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo órgão competente. R$ 2.178,38

22 horas e
30 min R$ 55,00

2.5.1. Novas vagas poderão surgir dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS OU PARDOS.

3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

3.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas deste Processo Seletivo Simplificado 
para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato.
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3.1.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentu al de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo 
resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
3.1.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candida-
tos com deficiência já aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.1.3. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, 
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
3.1.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Simplificado, deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo ao qual pretende 
concorrer com a sua deficiência.
3.1.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato, que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a seguir transcrito:
“Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando 
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 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 freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz;
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.”
3.1.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3.1.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos nos subitens 3.3 a 
3.3.9 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma:
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiências;
b) selecionar o tipo de deficiência.
3.1.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
3.1.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e responsabilidade pessoal, não assi-
nalando a opção candidato com deficiência no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo, a partir de então, concorrer às vagas reservadas para pessoas com 
deficiência, conforme disposição legal.
3.1.9. O candidato com deficiência classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando convocado para contratação, será submetido a exame 
médico pré-admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim, que avaliará a 
compatibilidade da sua deficiência com as atribuições do cargo  para o qual prestou o Processo Seletivo Simplificado.
3.1.9.1. Nos termos do subitem 3.1.9, o candidato deverá apresentar o laudo médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de 
Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência.
3.1.9.2. O médico da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade contratada para este fim emitirá atestado de saúde ocupa-
cional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 
e suas alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.3. O Laudo Médico citado no subitem 3.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 3.1.5 deste Edital.
3.1.9.4. O Laudo Médico mencionado nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Simplificado e não será devolvido, ficando a sua 
guarda sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, que o guardará no prazo estabelecido na tabela de temporalidade documental.
3.1.9.5. Na falta do laudo médico mencionados nos subitens 3.1.9.1 e 3.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 3 e seus subitens, o candida-
to perderá o direito de permanecer na lista de qualificado como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
3.1.9.6. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos separado em lista específica.
3.1.9.6.1. O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, deverá, 
após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 
ou, ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 3.3.4 deste Edital, para a correção da informação, por se tratar apenas de erro 
material e inconsistência efetivada no ato da inscrição.
3.1.9.7. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com  deficiência passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de 
classificação.
3.1.9.8.  As vagas reservadas a pessoas com deficiências não firmadas reverterão aos demais candidatos classificados, de ampla concorrência, observada a ordem classi-
ficatória dos quais foram subtraídas.
3.1.9.9. 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 público, obedecido o disposto nos itens 3.1.1 e 3.1.2.
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3.2. CANDIDATOS  NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015).

3.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.
3.2.2. Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
3.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
do Processo Seletivo Simplificado, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.
3.2.4. Para concorrer às vagas para pessoas pretas ou pardas, o candidato deverá manifestar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição, o desejo de participar do certa-
me nessa condição. 
3.2.4.1.  A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.
3.2.5. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
3.2.6.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anula-
ção 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.
3.2.7. Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classifi-
cação no Processo Seletivo Simplificado. 
3.2.8. Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos separado em lista específica.
3.2.9. A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo Simplificado, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao 
cargo de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamen-
te, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, obedecido o disposto nos itens 3.2.1 e 3.2.2.
3.2.10. Os candidatos negros ou pardos aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimen-
to das vagas reservadas. 
3.2.11. Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente 
classificado. 
3.2.12.  Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão reverti-
das para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
3.2.13. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candi-
datos negros aprovados neste Processo Seletivo Simplificado.
3.2.14. Os candidatos às vagas reservadas aos negros ou pardos participarão deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.
3.2.15. O candidato que tenha realizado sua inscrição e tenha se autodeclarado preto ou pardo poderá optar por desistir de concorrer às vagas reservadas para negros. 
Para tanto, deverá entrar em contato com a FUNEC por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou, ainda, mediante o envio de correspondência para 
o endereço constante do subitem 3.3.4 deste Edital, para a correção da informação, até a data de 01 de setembro de 2017.

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 realiza-
ção destas, conforme previsto artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 3.298/1999, combinado com a recomendação Nº 009/2012, de 27/11/2012, expedida 
pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da promotoria de justiça de defesa das pessoas com deficiência de Contagem.
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 11 de agosto a 01 de setembro de 2017, conforme 
modelo constante do ANEXO VI deste edital, o qual conterá a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
3.3.4. O requerimento, citado no subitem 3.3.3, deverá ser entregue dentro do período das inscrições até o último dia de pagamento, 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 Prefeitura Municipal de Contagem - Edital  N° 02/2017;
b) referência: Requerimento de Condições Especiais para prova;
c) nome completo, número de identidade do candidato e número de inscrição;
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 11 de agosto a 01 de setembro de 2017, requerimento por escrito (ANEXO VI), datado e assinado, 
indicando as condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação. 
3.3.9. Os requerimentos citados no subitem 3.3.3 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 especiais para a realização das provas deferidas/indeferidas será divulgada no endereço eletrônico www.
contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 06/09/2017.
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4. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

4.1. A contratação para exercício do cargo está condicionada ao atendimento dos requisitos a seguir relacionados, os quais serão averiguados no ato da assinatura do 
contrato administrativo:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos, nas condições 
previstas no §1º do art. 12, da Constituição da República;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
d) estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
e) comprovar os pré-requisitos para o exercício do cargo a que irá concorrer, estabelecidos neste Edital;
f) possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo;
g) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
h) não ter sofrido, no exercício de função ou cargo, penalidade incompatível com a investidura em função pública, sendo comprovado por declaração assinada pelo 
candidato;
i) não receber proventos de aposentadoria provenientes de exercício de função pública ou exercer função inacumulável, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição 
da República, sendo comprovado por declaração assinada pelo candidato.
j) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato a contratação será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com o cargo para o qual prestou Processo Seletivo Simplificado.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES

5.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
5.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.
5.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
5.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital.
5.1.6. A Ficha de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
5.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se às etapas deste Processo Seletivo Simplificado.
5.1.8. O candidato poderá concorrer somente para um único cargo, conforme discriminado no Anexo I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento Eletrônico de 
Inscrição.
5.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição não serão aceitos, pedidos de alteração referente ao cargo.
5.1.10. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos, 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 pessoa com 
deficiência.
5.1.11. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
5.1.12. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitu-
ra Municipal de Contagem e 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.
5.1.13. A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não 
recebidas por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados 
pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
5.1.14. 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.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO

5.2.1. Os valores das taxas de inscrição são os constantes nos QUADROS I e II e no Anexo I deste Edital.
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via internet das 9 (nove) horas do dia 11 de agosto de 2017 às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) 
horas do dia 31 de agosto de 2017.
5.2.2.1. A Prefeitura Municipal de Contagem e a FUNEC disponibilizarão computadores para as pessoas que não tem acesso à internet, para que possam realizar suas 
inscrições, nos endereços em Contagem, a seguir relacionados:

LOCAL, ENDEREÇO E FUNCIONAMENTO

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO

Secretaria Municipal de Educação (Departamen-
to de Gestão dos Trabalhadores da Educação)

Rua Portugal, nº 20 – Bairro Novo Glória - Conta-
gem/MG, CEP 32.340-010 – Tel (031) 3395-7873 
ou 3352-5369

De 2ª a 6ª feira
8h ás 12h e 13h às 17h
(exceto feriado ou recesso)

Fundação de Ensino 
de Contagem – FUNEC

Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro 
Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000 -  Tel 
(031) 3391-6187

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

5.2.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  das 9 (nove) horas do dia 11 de agosto de 2017 às 
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23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) horas do dia 31 de agosto de 2017, por meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Simplifica-
do da Prefeitura Municipal de Contagem, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos ;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código da opção do cargo para o qual concorrerá de acordo com o Anexo I deste Edital, confirmar os 
dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 de acordo com o nível de escolaridade do cargo para a qual irá 
concorrer, até o dia 01 de setembro de 2017. 
5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2.2, alínea “c”, será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta 
para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago até o dia 01 de setembro de 2017. 
5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funciona-
mento, ou em caixa eletrônico, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancário, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição bancária, até o dia, 01 de setembro de 2017.
5.2.5.  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste edital.
5.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, deste 
Edital, até o último dia de pagamento – 01 de setembro de 2017.
5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a Prefeitu-
ra Municipal de Contagem e a FUNEC de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e conseqüente impossibilidade de efetivação da inscrição.
5.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou imprimir o CDI, deverá entrar em conta-
to com a Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (031) 3391-6187 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 – CEP: 32.315-000, no horário de 8h as 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso).
5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação à FUNEC, pela instituição bancária, do pagamento do valor da taxa de inscrição concernente 
ao 
candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.4 deste Edital, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
5.2.10. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, cheque, ordens de paga-
mento ou qualquer outra forma diferente daquela prevista neste Edital.
5.2.11. O comprovante 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 01 de setembro de 2017.
5.2.12. Não serão válidas as inscrições cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no boleto bancário.
5.2.13. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição pago para cargos diferentes, ou fora do prazo.
5.2.14. 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 cargos diferentes, e o valor da taxa de inscrição não será devolvido.
5.2.15. 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 01 de setembro de 2017 não sendo considera-
do para tal o simples agendamento de pagamento.
5.2.16. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 
formalmente, nos termos do subitem 8.1, alínea “b”.
5.2.17. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 
01/09/2017.

5.3. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.3.1. Não será admitida a devolução da importância paga com a inscrição, exceto nas seguintes hipóteses: 
a) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com valor em desconformidade com o do valor da taxa de inscrição;
b) cancelamento ou suspensão do Processo Seletivo Simplificado; 
c) alteração da data prevista para as provas;
d) Alteração ou extinção do cargo para o qual o candidato estiver inscrito.
5.3.1.1. Nos casos elencados no item 5.3.1, alínea “a”, o valor somente será devolvido desde que requerido por escrito pelo candidato e estará sujeita à análise do 
requerimento e documentos comprobatórios e consequente aprovação da FUNEC, devendo o candidato arcar com os custos bancários do boleto para o processamento 
da devolução.
5.3.1.1.1. Indeferida a devolução pela FUNEC, cabe ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, exercidos por recurso a ser encaminhado à FUNEC, no 
prazo e termos previstos no item 8.1 deste Edital.
5.3.1.2.  Nos casos de suspensão deste Processo Seletivo Simplificado em que já tenha sido realizada a prova na data prevista, o candidato não terá direito à devolução 
do valor da taxa de inscrição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
5.3.2. Nas hipóteses previstas no item 5.3.1, o candidato deverá requerer a devolução da Taxa de Inscrição por meio do preenchimento e assinatura do Requerimento 
para Devolução da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  que deverá ser entregue:
a) Em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do período de inscrições, para os pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alínea “a”, ou
b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Ato de cancelamento, suspensão do Processo Seletivo Simplificado ou divulgação da data das provas, para os 
pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alíneas “b”, “c” e “d”.
5.3.3. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível, nos locais indicados no subitem 5.2.2.1 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 5.3.5 ou após o pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição.
5.3.4. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:
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a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem - Edital  N° 02/2017;
b) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
c) Cargo que se inscreveu;
d) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
e) número de telefones, com código de área, para eventual contato.

5.3.5. O formulário de restituição da taxa de inscrição  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 30 (trinta) dias úteis após o ato que 
ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) na FUNEC, no endereço: 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 (exce-
to feriado e recesso). 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à FUNEC, situada à 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. 
5.3.6. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura municipal de Contagem – Edital 
nº 02/2017, nome completo, número da inscrição e número do documento de identidade.
5.3.7. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 5.3.5 por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
5.3.8. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitui-
ção.

5.4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

5.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
5.4.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, não 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;
5.4.1.2.  tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 ou;
5.4.1.3. for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de Pres-
tação Continuada.
5.4.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção, disponível para a solicitação no período de 11 e 14 de agos-
to de 2017 no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos   e que conterá: 
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) declaração de que atende a condição estabelecida no item 5.4.1.3 deste edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela FUNEC.
5.4.3. 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 subseqüente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone 
fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou de isento), comprovante do número de 
dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
5.4.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por instrumento de procuração simples.
5.4.5. A Ficha de Isenção indicada no item 5.4.2, deverá ser entregue:
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 de 8h as 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso), dentro do prazo previsto no item 5.4.2 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 02/2017 – 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 5.4.2, deste Edital. 
5.4.6. A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.4.7. 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 concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 06 de setem-
bro de 1979.
5.4.8. 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, os prazos e os horários estabelecidos nos itens 5.4.2 e 5.4.5 deste Edital;
d) deixar de preencher, imprimir, assinar e entregar ou enviar o Requerimento de Isenção da Taxa dentro do período previsto no item 5.4.2 ou meios distintos dos 
previstos neste edital;
e) Pleitear a isenção, sem apresentar o Requerimento de Isenção da Taxa e/ou os documentos e declarações previstos neste Edital e necessários à comprovação de 
hipossuficiência.

5.4.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
5.4.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 18 de agosto de 2017, 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. 
5.4.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido deverá efetuar sua inscrição e não efetuar o pagamento do boleto bancário.
5.4.12. 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 bancá-
rio, imprimindo-a e efetuando o pagamento conforme disposto no item 5.2.1 deste edital.
5.4.13. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 5.4.10 deste 
Edital, 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 as 
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. 
5.4.14. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
5.4.14.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subseqüente 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 - 
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CEP 32.315-000, no horário de 8h as 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso) 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, ende-
reço: 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. 
5.4.14.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, dirigidos à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – Processo Seletivo Sim-
plificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital Nº. 02/2017, 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 da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital nº. 02/2017;
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.

5.4.14.3.  A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos ; divulgada na 
FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço: à Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32.315-000, no dia 25 de agosto de 2017.

5.5. DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO – CDI
5.1. Não será enviado, via Correios, Cartão de Informação do local de provas. A FUNEC divulgará o CDI no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  
para consulta e impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 06 de setembro de 2017, onde consta a data, o horário e local de realização das provas. 
5.1.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
5.1.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável 
ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC, até o dia 15 de setembro de 2017, exceto sábado, domingo, recesso e feriado 
em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (031) 3391-6187 ou,
b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou,
c) 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). 
5.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos o 
Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI, onde constará a data, horário e local de realização da prova.
5.4. No Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI - estarão impressos o número de inscrição, o nome completo, a data de nascimento, o número do documento de 
identidade do candidato, bem como a data, o horário e o local de realização das provas, além de outras orientações úteis ao candidato.
5.5.  É obrigação do candidato conferir no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) o nome, o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão expedi-
dor e o cargo a que concorrerá.
5.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade e CPF utilizados para inscrição ou na sigla do órgão expedi-
dor deverão ser registrados na folha de ocorrência pelo fiscal de sala, no dia, horário e no local de realização da prova objetiva de múltipla escolha.
5.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou na “Ficha 
de Isenção” relativos ao cargo pretendido, nem quanto à condição em que concorre.

6. DO PROCESSO SELETIVO E DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

6.1. O Processo Seletivo Simplificado constará apenas de 1 (uma) etapa para os cargos de nível médio e superior, envolvendo um conjunto de provas objetivas de Múlti-
pla escolha de caráter eliminatório e classificatório. 
6.2. A prova objetiva de Múltipla escolha para os níveis médio e superior será constituída de um total de 26 (vinte e seis) questões com 4 (quatro) alternativas de 
respostas, sendo apenas uma correta, valendo 4,0 (quatro) pontos cada, perfazendo o valor máximo de 104 (cento e quatro) pontos e obedecerá às características 
especificadas no quadro III a seguir.

QUADRO III

Quadro de Distribuição das Provas

Cargos Prova Objetiva Número de Questões Valor de cada questão
Pontuação
Máxima

Agente de Educação 
Infantil

Língua Portuguesa 10

4 104
Conhecimentos Políticos Pedagógicos e 
Legislação 16

Nutricionista Escolar

Língua Portuguesa 10

4 104

Conhecimentos Políticos Pedagógicos e 
Legislação 06

Conhecimentos Específicos 10
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Professor de Ed. Infantil 
–PEI;
Professor de Educação 
Básica-PEB 2 (Arte, Inglês 
e Ensino Religioso

Língua Portuguesa 10

4

104
Conhecimentos Políticos Pedagógicos e 
Legislação 16

 6.3. O Conteúdo e sugestões de bibliografias fazem parte do ANEXO IV deste Edital.
6.4. Cada questão da prova objetiva valerá 4 (quatro) pontos, perfazendo um total de 104 (cento e quatro) pontos.
6.5. A prova objetiva será realizada no dia 17 de setembro de 2017 (domingo), com início às 9h e término às 11h30min, em local a ser divulgado pela Prefeitura Muni-
cipal de Contagem e FUNEC, no dia 06/09/2017, através do endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo Simplificado PMC 
02/2017 – Prefeitura de Contagem).
6.5.1. A Prova Objetiva será realizada preferencialmente no Município de Contagem, conforme data estabelecida no item 6.5, ficando esta data subordinada à disponi-
bilidade de locais adequados à realização da prova.
6.5.2. Os candidatos somente poderão deixar o local de realização da prova depois de decorrida 1h (uma hora) do início de sua aplicação, em virtude do período de 
sigilo.
6.5.3. O tempo de duração da prova será de no máximo 2:30 (duas horas e trinta minutos) e abrange a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para Folha de Respostas.
6.6. O candidato deverá comparecer ao local determinado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para realização da prova, portando 
somente caneta esferográfica - tinta azul ou preta - lápis, borracha, documento legal de identificação que contenha, obrigatoriamente, fotografia, assinatura, filiação e 
data de nascimento, e de preferência o seu Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI.
6.6.1. Não haverá tolerância no horário estabelecido para início da prova.
6.7. O ingresso do candidato na sala para a realização da prova objetiva só será permitido dentro do horário estabelecido, mediante apresentação do documento de 
identidade original ou documento equivalente com fotografia.
6.7.1. Serão considerados Documentos de Identidade:
a) Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
b)  Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros;
c) Passaporte;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
6.7.2. Toda a documentação prevista no item 6.7.1 deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitirem, com clareza, a identificação do candidato e do cargo para 
o qual irá concorrer.
6.7.3. Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, podendo o candidato ser submetido à 
identificação especial que compreende a coleta de assinatura e a impressão digital em formulário próprio.
6.7.4. O candidato, no caso indicado no subitem 6.7.3, não poderá se ausentar do local determinado para a realização da prova até que seja feita sua identificação.
6.8. O candidato poderá ser submetido ao detector de metais durante a realização da prova e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por meio de 
assinatura e impressão digital coletada em formulário próprio.
6.9. Após ser identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da 
equipe de aplicação de provas.
6.10. O candidato deverá assinar na lista de presença de acordo com aquela constante do seu documento de identidade.
6.11. Não haverá prorrogação do tempo de duração da prova em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
6.12. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 
candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização da prova.
6.13. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
6.14. Durante o período de realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito, e ainda, o uso de livros, 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.
6.15. Será proibido, durante a realização da prova, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep, agenda eletrônica, calcula-
dora, walkman, notebook,palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização 
deste Processo Seletivo Simplificado vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
6.16. Não será permitido, durante o período de realização das provas, o uso de óculos escuros, bonés, chapéus, pochetes, bolsas e similares pelo candidato.
6.17. O candidato deverá levar somente os objetos citados no subitem 6.6 deste Edital. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado 
pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUNEC nem a Prefeitura de Contagem por 
perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.
6.18. Os objetos, documentos ou equipamentos eletrônicos perdidos durante a realização das provas objetivas, que porventura venham a ser entregues na FUNEC, 
serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.
6.19. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no subitem 6.15 deste Edital, mesmo que 
desligado, poderá ser eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
6.20. Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.
6.21. As instruções constantes do Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Folha de Respostas da Prova Objetiva complementam este Edital e deverão ser rigorosa-
mente observadas e seguidas pelo candidato.
6.22. Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente preen-
chida e assinada.
6.22.1. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a 
ata de encerramento da aplicação da prova naquela sala.
6.23. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões ou que, por qualquer motivo, faltar à prova 
objetiva.
6.24. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo Seletivo Simplificado, por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
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d) portar arma (s) no local de realização da prova, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte;
e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização da prova, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, 
palmtops, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, Pager entre outros, 
ou deles fizer uso;
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e demais orientações expedidas pela 
FUNEC;
h) se recusar a submeter-se a detector de metais e identificação digital, se for o caso;
i) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização da prova.
6.25. Caso ocorra alguma situação prevista no item 6.24 deste Edital, a FUNEC lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento a Comissão de 
Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
6.26. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica - tinta azul ou preta, vedada qualquer 
colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos com  deficiência.
6.27. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
6.28. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6.29. O gabarito da Prova Objetiva será disponibilizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 18/09/2017.
6.30. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, segunda chamada para a prova objetiva, nem vista da mesma.
6.31. Serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que contenham mais de uma resposta ou as rasuradas que impeçam sua leitura.

6.32. candidata lactante
6.32.1. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem  
6.32.2  deste Edital.
6.32.2. A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pessoal-
mente ou por terceiros na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Avenida João César de Oliveira, nº 2.415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 
8h às 17h horas, ou e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
6.32.3. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido no item 6.32.2 deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solicitação 
atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas.
6.32.4. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 6.32.2 deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabili-
dade e razoabilidade do pedido pela FUNEC.
6.32.5. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.32.6. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste Processo Seletivo Simplificado.
6.32.7. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporá-
ria desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste Processo Seletivo Simplificado.
6.32.8. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.32.9. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Aplicador da FUNEC, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições deste Edital.

6.33. candidato transgênero
6.33.1.  Nos termos do Decreto municipal nº 637, de 28 de janeiro de 2016, especialmente o Art. 3º, inciso II, o candidato transgênero que desejar ser tratado pelo 
nome social durante a realização da prova deverá, conforme prazos descritos no subitem 6.33.4 deste edital: 
a) fazer a opção no requerimento eletrônico de inscrição; 
b) enviar cópia do CPF e do documento de identidade;
c) enviar declaração digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome social e uma foto recente.
6.33.2. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c’ do subitem 6.33.1, 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 6.33.4 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, endere-
ço: Av. João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG - CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer 
aos prazos estabelecidos no item 6.33.4 deste Edital.
6.33.3.  As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.
6.33.4.  A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 6.33.1 deste edital deverá ser enviada a partir do dia 11 de agosto de 2017 até o dia 01 de setembro de 
2017 às 17 horas. Após esse período, a solicitação será indeferida.
6.33.5. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
6.33.6. A FUNEC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, assim como não serão devolvidos 
e(ou) fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.
6.33.7. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social no Requerimento eletrônico de inscrição terá a solicitação de atendimento especial indeferida, ainda 
que faça o envio da documentação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 6.33.1 deste edital.
6.33.8.  A solicitação de ser tratado pelo nome social, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
6.33.9. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.
br/concursos  e  no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, na data provável de 15 de setembro de 2017.
6.33.10. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social no Requerimento eletrônico de inscrição não terá direito ao referido atendimento no dia de realiza-
ção das provas. Apenas o envio dos documentos não é suficiente para o candidato ter sua solicitação de atendimento deferida.
6.33.11. A FUNEC reserva-se o direito de exigir documentos complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.

7. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

7.1. Será aprovado o candidato que no somatório final da nota obtiver percentual igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de pontos atribuídos à Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha e que não obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das provas.
7.2. Somente serão homologados todos os candidatos inscritos e aprovados como Pessoas com deficiência, todos os negros ou pardos inscritos e aprovados (desde que 
não ultrapasse o limite estabelecido para a ampla concorrência) e os primeiros classificados e aprovados de ampla concorrência da prova objetiva de múltipla escolha 
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de cada cargo, em número equivalente ao quantitativo estabelecido conforme o QUADRO IV abaixo: 

QUADRO IV

QUANTITATIVO DE CANDIDATOS QUE SERÃO HOMOLOGADOS APROVADOS NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA POR CARGO

Código do Cargo Denominação do Cargo
Número máximo de candidatos a 
ser  homologados

201 Agente de Educação Infantil 1.200

301 Professor de Educação Infantil - PEI 100

302 Nutricionista Escolar 60

303 Professor de Educação Básica -PEB 2 - Arte 300

304 Professor de Educação Básica - PEB 2 - Inglês 300

305 Professor de Educação Básica PEB 2 - Ensino Religioso 300

7.3.  A classificação final dos candidatos, para preenchimento das vagas será feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova objetiva.
7.4. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente o candidato:
a) que tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, dando-se preferência ao candidato de idade mais 
elevada, nos termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;
b) que obter maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos, quando houver;
c) que obter maior número de acertos na prova de conhecimentos político pedagógicos e legislação;
d) com maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.
e) permanecendo o empate, a ordem do número de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado.
7.5. A ausência do candidato na Prova Objetiva de Múltipla Escolha do Processo Seletivo Simplificado acarretará sua automática eliminação.
7.6. 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.
7.7. Os candidatos inscritos como negros ou pardos  e que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figurarem na 
lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.

8. DOS RECURSOS

8.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 02/2017, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de 
direitos 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 da Provas Objetivas e gabaritos preliminares;
e) contra a totalização de pontos obtidos na classificação final deste Processo Seletivo Simplificado.
8.1.1. No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”, do subitem 8.1, 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.
8.2. Os recursos 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, no endereço: 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 8.1 deste Edital; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC - Diretoria de Concursos, 
situada à Avenida João César de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, CEP 32.315-000. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.1 deste Edital. 
8.2.1. Os protocolos deverão ser entregues individualmente, não podendo ser entregue em um mesmo envelope por mais de um candidato.
8.2.2. O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Contagem – Edital Nº 02/2017;
b) nome completo e número de inscrição do candidato;
c) referência ao objeto do recurso;
d) especificação do cargo com o código para a qual o candidato está concorrendo.

8.3. Para cada situação mencionada no subitem 8.1 deste edital será admitido um único recurso por candidato, devidamente fundamentado. Não serão aceitos recursos 
coletivos.
8.3.1. Os recursos encaminhados, conforme especificado no subitem 8.2, devem seguir as determinações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 8.3;
g) Todos os recursos do mesmo candidato poderão ser entregues em um único envelope.
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8.4. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:
a) não estiverem devidamente fundamentados;
b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;
c) forem encaminhadas via fax, telegrama ou via internet;
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 8.1;
e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para recurso;
f) serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou fundamentação idênticas;
g) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital.
8.5. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares cujo teor seja objeto de recurso aponta-
do no subitem 8.1 deste edital.
8.6. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no Diário Oficial Eletrônico de Contagem – “DOC.e” e será divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
8.7. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 8.6 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, 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). 
8.8. A decisão de que trata o subitem 8.7 deste edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
8.9. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas ques-
tões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. 
8.9.1. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
8.10. No caso de anulação de questões por decisão judicial, os pontos relativos à questão anulada serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem 
ingressado em juízo.
8.11. Alterado o gabarito oficial pela Comissão de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
8.12. Na ocorrência do disposto nos subitens 8.9 e 8.11 deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, 
ou, ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.
8.13.  Não haverá reapreciação de recursos.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O Secretário Municipal de Administração designará uma comissão para acompanhamento e supervisão do Processo Seletivo Simplificado, que terá a responsabili-
dade de acompanhar a sua realização e julgar casos omissos ou duvidosos.
9.2. Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão feitas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – DOC.e e será divulgada no 
endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
9.3. A publicação das informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado dar-se-á através do site da Prefeitura Municipal de Contagem (www.contagem.mg.gov.
br/concursos).
9.4. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado integrarão o quadro de vagas-reserva para contratação temporária, regida pela Lei Municipal 4.288, de 
30 de setembro de 2009 e Lei Municipal 4.797, de 23 de dezembro de 2015, na Administração Direta do Poder Executivo do Município de Contagem.
9.5. As contratações temporárias a que ser referem este Edital serão celebradas pelo prazo de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.
9.6. O processo seletivo simplificado tem a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado apenas uma única vez e por igual período.
9.7. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu endereço atualizado junto à Departamento de Gestão de Pessoas, 
incluindo contatos telefônicos e e-mail, visando a eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à instituição convocá-lo por falta da 
citada atualização.
9.8. O chamamento dos candidatos às vagas de contrato administrativo será por meio de Convocação Pública, conforme Portaria nº 006, de 15 de maio de 2017, da 
Secretaria Municipal de Educação, publicada no DOCe edição 4110. Informações pelo Telefone: 3352.5369.
9.8.1. A Convocação Pública de que trata o item 9.8, dar-se-á através de Edital de Convocação, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, divulgado no Site Oficial 
da Prefeitura Municipal de Contagem na página correspondente ao concurso, bem como no “blog da Educação – Estuda Contagem”, contendo as orientações quanto 
ao número de vagas, local, data, hora dos chamamentos, bem como outras que se fizerem necessárias.
9.9. O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Certidão de Nascimento ou de Casamento (ou equivalente);
b) Registro de Identidade;
c) Título de Eleitor e os comprovantes de votação das 02 (duas) últimas eleições;
d) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
e) Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
f) Cartão PIS/PASEP;
g) Atestado Médico de Sanidade Física e Mental, expedido pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, nos termos do 
Decreto nº 9.668/97 e alterações, ou por empresa contratada para este fim;
h) Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão do curso exigido para o cargo pretendido;
i) 02 (duas) fotografias 3x4;
j) Atestado de Bons Antecedentes emitido por Posto de Identificação da Polícia Civil (o candidato que apresentar certidão positiva de antecedentes criminais somente 
poderá ser impedido de ser contratado mediante ato fundamentado da administração, sendo-lhe reservado o direito ao contraditório e a ampla defesa); 
l) Curriculum Vitae (elaboração livre/ sem formulário ou modelo);
m) Declaração de bens, na forma do art. 217 da Lei Orgânica do Município de
Contagem;
n) No caso de aprovado na lista para deficientes, o candidato convocado será avaliado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem 
ou entidade contratada para este fim, que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com o cargo para o qual prestou Processo Seletivo Simplificado;
9.10. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, para conferência.
9.11. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 9.9 deste Edital, ficará automatica-
mente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.
9.12. Ainda que aprovado neste processo seletivo simplificado, não será admitido para o respectivo cargo, candidato, ex-servidor que tenha sido demitido ou destituído 
do cargo em comissão por infringência do artigo 127, inciso I, IV, VIII, X e XI, da Lei Municipal nº 2.160/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Conta-
gem). 
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9.13. O aprovado terá exercício em qualquer das Unidades da Administração Direta, onde haja necessidade daquele profissional.
9.14. Todas as informações e orientações a respeito deste processo seletivo simplificado até a data da homologação poderão ser obtidas:
a) pessoalmente na FUNEC/Diretoria de Concursos, endereço Avenida João César de Oliveira, nº 2415 – Bairro Eldorado – Contagem/MG - CEP 32.315-000, das 8h às 
17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado ou recesso) ou;
b) pelo telefone (31) 3391-6187 ou;
c) pelo e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
9.15. Os certames para cada cargo, regidos por este Edital, são independentes.
9.16. A Prefeitura Municipal de Contagem poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames.
9.17. Os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do Proces-
so Seletivo Simplificado constituída pela Prefeitura Municipal de Contagem e pela FUNEC, no que a cada uma couber.
9.18. Caberá à Prefeitura Municipal de Contagem a homologação deste Processo Seletivo Simplificado, objeto do presente Edital.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de julho de 2017.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito do Município de Contagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 02/2017

ANEXO I 

Da denominação do cargo que será exercido, do quantitativo de vagas, dos requisitos, do vencimento, da jornada de trabalho e do valor de inscrição

Cód Cargo

Vagas

Requisitos
Escolaridade Vencimento

Jornada 
de 
Trabalho
por semana

Valor da
 Taxa 
de 
Inscrição

Ampla 
Conc.

Pessoas 
com 
Deficiência.

Negros ou 
Pardos
20% Total

201 Agente de Educação Infantil 3 1 1 5 Ensino Médio Completo R$ 1.253,68 30 horas R$ 42,00

301 Professor de Educação Infantil - PEI 1 - - 1
Curso normal superior ou graduação 
em Pedagogia R$ 1.702,61 40 horas R$ 50,00

302 Nutricionista Escolar 1 - - 1

Ensino superior em
Nutrição, com registro
para o exercício legal da
profissão. R$ 1.916,91 30 horas R$ 55,00

303
Professor de Educação Básica PEB 2 
Arte 1 - - 1

curso superior com
licenciatura plena na área de atuação.

R$ 2.178,38
22 horas e 
30 min R$ 55,00

304
Professor de Educação Básica PEB 2 
Inglês 1 - - 1 R$ 2.178,38

22 horas e 
30 min R$ 55,00
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305
Professor de Educação Básica PEB 2 
Ensino Religioso 1 - - 1

1) diploma devidamente registrado de 
curso superior com Licenciatura Plena 
em Ensino Religioso, Ciências da Reli-
gião ou Educação Religiosa, expedido 
por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo órgão competente; ou
2) diploma devidamente registrado de 
curso superior com Licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento, 
expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo órgão com-
petente, cuja matriz curricular inclua 
conteúdo relativo a Ciências da Religião, 
Metodologia e Filosofia do Ensino Reli-
gioso ou Educação Religiosa, com carga 
horária mínima de quinhentas horas; ou
3) diploma devidamente registrado de 
curso superior com Licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento 
acrescido de certificado de pós-gradu-
ação lato sensu em Ensino Religioso 
ou Ciências da Religião, com carga 
horária mínima de trezentas e sessenta 
horas, expedidos por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo órgão 
competente; ou 
4) diploma devidamente registrado de 
curso superior com Licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento, ex-
pedido por instituição de ensino supe-
rior reconhecida pelo órgão competen-
te, acrescido de curso de pós-graduação 
stricto sensu em nível de Mestrado ou 
Doutorado, em Ensino Religioso ou 
Ciências da Religião, reconhecido pelo 
MEC; ou

5) diploma devidamente registrado de 
curso superior com Licenciatura Plena 
em qualquer área do conhecimento, ex-
pedido por instituição de ensino supe-
rior reconhecida pelo órgão competen-
te, acrescido de curso de Metodologia e 
Filosofia do Ensino Religioso oferecido 
até 6 de janeiro de 2005; ou
6) diploma devidamente registrado 
de curso superior de Bacharelado ou 
Tecnólogo com habilitação específica 
em Ensino Religioso, Ciências da Reli-
gião ou Educação Religiosa, acrescido 
de Programa Especial de Formação 
Pedagógica de Docentes, expedidos por 
instituição de ensino superior reconheci-
da pelo órgão competente R$ 2.178,38

22 horas e 
30 min R$ 55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 02/2017

ANEXO II - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Cargo Atribuições do cargo

Agente de Educação Infantil
Cuidar e orientar crianças de 0 a 3 anos, com realização de atividades educativas que levem a sociali-
zação, crescimento e aprendizagem para convivência em família e em sociedade.

Professor de Educação Infantil - PEI

Desenvolver as atividades pedagógicas relacionadas à modalidade da Educação Infantil que compre-
ende o cuidado, a ludicidade e a regência de classe de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, 
contribuindo para o seu desenvolvimento integral.
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Nutricionista Escolar

Desenvolver atividades de planejamento, coordenação e supervisão da merenda escolar e dos servi-
ços ou programas de nutrição e alimentação e campanhas educativas, para melhorar e criar hábitos 
e regimes alimentares mais adequados, além de realizar outras atividades correlatas, pertinentes à 
função.

Professor de Educação Básica PEB 2 
(Artes, Inglês e Ensino Religioso) 

Exercer a docência e as atividades pedagógicas da disciplina para a qual foi concursado, nas áreas de 
educação infantil, do ensino fundamental nos anos iniciais e finais, da educação de Jovens e Adultos 
e educação especial, através da participação na elaboração e implementação do Projeto Pedagógico 
do estabelecimento de ensino e do cumprimento do regimento escolar, com o objetivo de transmitir 
conhecimento, propiciar a formação integral como cidadãos críticos, conscientes e participativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 02/2017

ANEXO III – DO CRONOGRAMA BÁSICO

ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS

Publicação do Edital 21/07/2017

Pedido de isenção da taxa de inscrição 11 e 14/08/2017

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 18/08/2017

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 21 e 22 /08/2017

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de 
inscrição 25/08/2017

Entrega de Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais para a prova
11/08/2017
a 01/09/2017

INSCRIÇÕES VIA INTERNET
11/08/2017
a 31/08/2017

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 01/09/2017

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, com os locais, data e horários da prova 
objetiva 06/09/2017

PROVA OBJETIVA 17/09/2017

Divulgação do Gabarito 18/09/2017

Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 19 e 20/09 /2017

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos preliminares 
das provas objetivas 29/09/2017

Divulgação do resultado da prova objetiva  e classificação final 29/09/2017

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 02 e 03/10/2017

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação final 05/10/2017

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 05/10/2017

Homologação 05/10/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 02/2017

ANEXO IV- DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
  

1 – NÍVEL MÉDIO

CARGO: Agente de Educação Infantil

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.  

Bibliografia Sugerida:
 
ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006. 
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CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010. 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis: Vozes, 1993. 
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007. 
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
ARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual : análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

Conhecimentos Políticos Pedagógicos e Legislação

Conteúdo Programático

Bases legais que fundamentam a Educação Infantil. Currículo para a Educação Infantil: do proposto à pratica. A Educação Infantil de Contagem. Rotinas e atividades na 
Educação Infantil. Educação Infantil e Inclusão.  Brincar, cuidar e educar na Educação Infantil.  O jogo, o brinquedo e a ludicidade: suas implicações no desenvolvimento 
e na aprendizagem das crianças. Organização didático-pedagógica na Educação Infantil.

Bibliografia Sugerida:

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Diretrizes Educacionais de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
Diretrizes da Educação Infantil de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
Brasil. LEI  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96.
Cadernos de Currículo da Educação Infantil de Contagem. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
Barbosa, Maria Carmem Silveira. Por amor e por força: rotinas na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008.
STAINBACK, Susan e STAINBACK, Willian. INCLUSÃO: um guia para Educadores. Porto Alegre: Artmed Editora, 1999.

2 – NÍVEL SUPERIOR

 

2.1. CARGOS: Professor de Educação Infantil-PEI  e Professor de Educação Básica 2 (Arte, Inglês e Ensino Religioso) 

2.1.1. Língua Portuguesa

Conteúdo Programático

Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.

Bibliografia sugerida:

ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006. 
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis:Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
MARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual : análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

Conhecimentos Políticos Pedagógicos e Legislação

Conteúdo Programático:
 
Inclusão escolar e manejo de sala de aula. Currículo da Educação Básica. Avaliação da aprendizagem: o diagnóstico, o processo, o resultado.  Planejamento e organi-
zação do Ensino: planos, estratégias, conteúdo e avaliação. Gestão do processo de aprendizagem: concepção, importância, dimensões, monitoramento. Componentes 
do processo de ensino: objetivos, conteúdos, métodos, estratégias pedagógicas e meios. Novas competências para ensinar. Fundamentos legais da Educação Básica. 
Legislação de valorização dos Profissionais da Educação. Bases legais da Educação Nacional. Diretrizes Educacionais de Contagem.

Bibliografia Sugerida:

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Diretrizes Educacionais de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
Diretrizes da Educação Infantil de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
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Brasil. LEI  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96.
Brasil. LEI Nº 11.738/2008 – institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
JORBA, Jaume e SANMARTÍ, Neus. A função pedagógica da avaliação. IN: BALLESTER, Margarita et. al. Avaliação como apoio à aprendizagem. Trad. Valério Campos. 
Porto Alegre: Artmed, 2003, p.23-45.
LUCK, Heloísa. Gestão do processo de aprendizagem pelo professor. Petrópolis: Vozes, 2014 (Série Cadernos de Gestão).
JUNIOR, Orlando Aguiar. O Planejamento do Ensino – Módulo II. Projeto de Desenvolvimento Profissional (PDP) SEEMG, 2005.
STAINBACK, Susan e STAINBACK, Willian. INCLUSÃO: um guia para Educadores. Porto Alegre: Artmed Editora, 1999.
PERRENOUD, Philippe. Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

CARGO: Nutricionista Escolar

Língua Portuguesa

Conteúdo Programático

Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis. Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia; significados contextuais 
das palavras. Denotação e conotação. Coesão e coerência textuais. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais, objetivos e usos. Ortografia oficial. Pontuação e efeitos 
de sentido. Classes de palavras: definições, classificações, formas, flexões, funções e usos. Correlação entre os modos e tempos verbais. Estrutura da oração. O período 
simples e o período composto. As relações semânticas e coordenação e subordinação. As diferentes vozes presentes no texto: discurso direto, indireto e indireto livre. 
Variação linguística e adequação ao contexto.

Bibliografia Sugerida:

ABREU, Antônio Suaréz. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2006. 
CUNHA, Celso: CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. Ed. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: Língua Portuguesa para nossos estudantes. 2. Ed. Petrópolis:Vozes, 1993.
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 21. Ed. São Paulo. Contexto, 2007.
KOCH, Ingedore Villaça. A Coerência textual. 14 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
MARCUSHI, Luís Antônio. Produção textual : análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5. Ed. São Paulo: Ática, 2006.

Conhecimentos Políticos Pedagógicos e Legislação

Conteúdo Programático

Inclusão escolar e manejo de sala de aula. Currículo da Educação Básica. Avaliação da aprendizagem: o diagnóstico, o processo, o resultado.  Planejamento e organi-
zação do Ensino: planos, estratégias, conteúdo e avaliação. Gestão do processo de aprendizagem: concepção, importância, dimensões, monitoramento. Componentes 
do processo de ensino: objetivos, conteúdos, métodos, estratégias pedagógicas e meios. Novas competências para ensinar. Fundamentos legais da Educação Básica. 
Legislação de valorização dos Profissionais da Educação. Bases legais da Educação Nacional. Diretrizes Educacionais de Contagem.

Sugestões bibliográficas

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Diretrizes Educacionais de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
Diretrizes da Educação Infantil de Contagem 2017. Disponível no site: www.contagem.mg.gov.br no link  Blog Estuda Contagem.
Brasil. LEI  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96.
Brasil. LEI Nº 11.738/2008 – institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
JORBA, Jaume e SANMARTÍ, Neus. A função pedagógica da avaliação. IN: BALLESTER, Margarita et. al. Avaliação como apoio à aprendizagem. Trad. Valério Campos. 
Porto Alegre: Artmed, 2003, p.23-45.
LUCK, Heloísa. Gestão do processo de aprendizagem pelo professor. Petrópolis: Vozes, 2014 (Série Cadernos de Gestão).
JUNIOR, Orlando Aguiar. O Planejamento do Ensino – Módulo II. Projeto de Desenvolvimento Profissional (PDP) SEEMG, 2005.
STAINBACK, Susan e STAINBACK, Willian. INCLUSÃO: um guia para Educadores. Porto Alegre: Artmed Editora, 1999.
PERRENOUD, Philippe. Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

Conhecimentos específicos

Conteúdo Programático

O controle higiênico-sanitário na escola. Manipulação de alimentos e higiene pessoal. Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Promoção da alimentação 
saudável na escola. Testes de aceitabilidade nas escolas. Licitação e contratos administrativos. Atribuições do Nutricionista no âmbito do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE). Avaliação nutricional.  Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fundamentos Microbiológicos. Prevenção Alimentar. Lei de Alimentação Escolar. 

Bibliografia Sugerida:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução 275 de 21 de outubro de 2002 e Resolução 216 de 15 de setembro de 2004. Regulamento Técnico de Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação. 
BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Licitação e contratos administrativos.
BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. Lei de Alimentação Escolar. 
BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Resolução 26, de 17 de junho de 2013. Programa Nacional de Alimentação Escolar
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CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução 465 de 2010. Atribuições do nutricionista no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
SILVA JÚNIOR, E. Manual de controle higiênico sanitário em alimentos. 6. ed. São Paulo: Varela, 2005.
VITOLO, MÁRCIA REGINA. Nutrição – da gestação ao envelhecimento. 2 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 02/2017

ANEXO V -  MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

_____________________________________________________________
Nome do (a) requerente
_____________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
_____________________________________________________________
Cargo Pretendido
_____________________________________________________________
Endereço Completo
_____________________________________________________________
Telefone para contato
O candidato acima qualificado, que, em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e 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 02/2017.
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 02/2017,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 2017
_____________________________________________________________
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. 02/2017 - Processo Seletivo Simplificado – PSS    
(    ) DEFERIDO             (   ) INDEFERIDO 
De Acordo:__________________________________________Em: ___/ ____/ 2017
_____________________________________________________________
ASSINATURA - MATRICULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PMC - EDITAL Nº  02/2017

ANEXO VI -  FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL
OU DE CONDIÇÃO(ÕES) ESPECIAL(IS)
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Nome do (a) requerente: ____________________________________________________________________

Carteira de Identidade:__________________________ CPF:________________________________________

Cargo:________________________________________________________________Telefone(s) para conta-
to:________________________________________________

Email:_______________________________________________________________

Venho requerer para o Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 02/2017
(         ) – 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 ____/____/2017.

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 02/2017 - Prefeitura Municipal de Contagem/MG

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO
De Acordo:______________________________________Em: ___/ ____/ 2017
ASSINATURA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -  DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM 
EXTRATOS –  ENVIADO  EM 21/07/2017 AS 14:25

01. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  081/2017  PA. 103/2017 – DISP. 031/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: CONSÓRCIO OI - PMC/EMERGENCIAL 2017
OBJETO:A Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de acesso à Internet banda larga via modem tipo ADSL e de Serviço Móvel Pessoal (SMP); nas modalidades de 
ligação local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); de tráfego de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; de 
serviços de mensagens (SMS) e de sistema de gestão via WEB para controle de acessos; incluindo o fornecimento em regime de comodato de terminais fixos individuais, 
de tronco digital (link E1) com tráfego bidirecional, sinalização ISDN ou R2 digital e disponibilização do serviço de Discagem Direta a Ramal (DDR), de aparelhos telefô-
nicos celulares, de Central Telefônica (PABX), incluindo instalação, configuração, manutenção e assistência técnica
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1071.04.122.0001.2271 – 33.90.39-43 - 010000
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$ 722.599,74
VIGÊNCIA: 180 DIAS, DE 03/07/2017 A 29/12/2017 
ASSINADO: 03/07/2017

02. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2017 PA. 103/2017 DISP. 031/2017 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA: CONSÓRCIO OI - PMC/EMERGENCIAL 2017
OBJETO:  Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de acesso à Internet banda larga via modem tipo ADSL e de Serviço Móvel Pessoal (SMP); nas modalidades de ligação 
local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); de tráfego de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; de serviços 
de mensagens (SMS) e de sistema de gestão via WEB para controle de acessos; incluindo o fornecimento em regime de comodato de terminais fixos individuais, de 
tronco digital (link E1) com tráfego bidirecional, sinalização ISDN ou R2 digital e disponibilização do serviço de Discagem Direta a Ramal (DDR), de aparelhos telefônicos 
celulares, de Central Telefônica (PABX), incluindo instalação, configuração, manutenção e assistência técnica.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1121.12.361.0024.2211 - 33.90.39 – 43 -   010100
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 209.646,78
VIGÊNCIA:180 DIAS ,  DE 03/07/2017 A 29/12/2017
ASSINADO: 03/07/2017

03. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2017 PA. 106/2017 DISP. 032/2017 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM – CONPARQ 
CONTRATADA: CONSÓRCIO OI - PMC/EMERGENCIAL 2017
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OBJETO:  Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de acesso à Internet banda larga via modem tipo ADSL e de Serviço Móvel Pessoal (SMP); nas modalidades de ligação 
local (LL), longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI); de tráfego de dados compatível com as tecnologias 2G, 3G, 4G ou superior; de serviços 
de mensagens (SMS) e de sistema de gestão via WEB para controle de acessos; incluindo o fornecimento em regime de comodato de terminais fixos individuais, de 
tronco digital (link E1) com tráfego bidirecional, sinalização ISDN ou R2 digital e disponibilização do serviço de Discagem Direta a Ramal (DDR), de aparelhos telefônicos 
celulares, de Central Telefônica (PABX), incluindo instalação, configuração, manutenção e assistência técnica.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1024.18.122.0001.2004 -  33.90.39-43 -  010000
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 26.522,58
VIGÊNCIA:180 DIAS ,  DE 03/07/2017 A 29/12/2017
ASSINADO: 03/07/2017

04. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2017 PA. 072/2017 DISP. 024/2017 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: FUNEC – FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
OBJETO:  O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, visando o planejamento, a operacionalização e a execução de Processo 
Seletivo Simplificado PSS/PMC/ Edital nº 02/2017, visando a composição de quadro para contratações temporárias de excepcional interesse público, em caráter de 
urgência do quadro de servidores do CONTRATANTE – Administração Direta
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA:  -
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  -
VIGÊNCIA:  120 DIAS – 21/07/2017 A 18/11/2017
ASSINADO: 21/07/2017

AVISO DE SUSPENSÃO DA DATA DE ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023 /2017 – PROCESSO N° 061/2017 – EDITAL N° 023/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, COM GARANTIA 
DE FUNCIONAMENTO E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, ATRAVÉS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO VAF 
– VALOR ADICIONADO FISCAL, INCLUINDO TODAS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO GERENCIAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES QUE 
ENVOLVAM A DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA E FISCAL – DAMEF, COM MONITORAMENTO, GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE TODO PROCESSO DE 
APURAÇÃO E CALCULO DO VAF, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARE 100% ACESSÍVEL VIA WEB, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPOR-
TE TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA DA APURAÇÃO DO VAF.

Em função de necessidade de formulação de respostas às impugnações apesentadas inerente ao Edital supra, fica suspensa a data para entrega e abertura dos envelo-
pes referentes ao certame supra.

As respostas as impugnações serão disponibilizadas a todas as licitantes, sendo que o aviso concernente à licitação será republicado, abrindo-se novamente o prazo 
prescrito em Lei para entrega e abertura dos envelopes.

Contagem, 21 de Julho de 2017.

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.109
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo Administrativo Disciplinar nº. PAD 02/006/2017 – 
Controladoria Geral do Município; e nos termos do Artigo 123, III c/c art. 127, II, todos da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; DEMITE do cargo de 
provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, matrícula nº. 1473642, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a Servidora LORRANA 
DE JESUS SILVA, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.115
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA da designação para 
o exercício da Função de Confiança de Chefe de Turma da Guarda Municipal, Referência FC-12, CFC-433, a servidora MARINEUZA PERPETUA R. SALUM, matrícula 
1127736, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 10 de julho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.116
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 11026/2017–01A; nos termos do Artigo 31 da 
Lei nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Biblioteca Escolar, Nível IV, Padrão “P2”, matrícula nº. 
1434787, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora MARCELLE MOREIRA COSTA, a partir de 22 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.117
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 10999/2017–01A; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, matrícula nº. 1451851, 
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Servidora SHEILA CAROLINA MARTINS QUEIROZ, a partir de 22 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.117
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 10999/2017–01A; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, matrícula nº. 1451851, 
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Servidora SHEILA CAROLINA MARTINS QUEIROZ, a partir de 22 de junho de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.134
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RETIFICA o Artigo 3º do Ato Administrativo nº 20.102, datado de 10 de julho de 2017, 
no tocante à data de nomeação da Servidora DEISIANE DOS ANJOS GASTALDI, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 10 de julho de 2017 [...]”.
Leia-se: Onde se Lê: “[...] a partir de 1º(primeiro) de julho de 2017 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.139
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 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  1990; 
DESIGNA para responder cumulativamente, pelo cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Fazenda, Nível Especial, na condição de agente político 
, CPC-855, o Servidor CAMILO CANDIDO ARAUJO JUNIOR, titular do cargo de provimento em comissão de Secretário Adjunto de Receita, Nível XII, CPC-839, durante as 
férias regulamentares do titular GILBERTO SILVA RAMOS, que compreende o período de 17 de julho de 2017 a 28 de julho de 2017
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.143
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 08696/2017–01A; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica Peb2, Nível XIIIA, Padrão “P6”, matrícula 
nº. 1331040, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora KATIA CILENE DE OLIVEIRA PEREIRA, a partir de 22 de maio de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 20 de julho de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 040/2017 – CAIXA ESCOLAR DOUTOR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: 
COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 4.080,00 REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO COM A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS 
D'ÁGUA DO CEMEI PÉS NO CHÃO. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – NATUREZA: 33504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 18/07/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 038/2017 – CAIXA ESCOLAR DONA JOVINA FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
OBJETO: 
COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 14.910,00 REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CAPITAL: REVITALIZAÇÃO DO BANHEIRO DOS 
FUNCIONÁRIOS, INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS DE ARDÓSIA NA BIBLIOTECA. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0024.2211 – NATUREZA: 44504100 – FONTE: 010100
ASSINADO: 19/07/2017 VIGÊNCIA: 31/12/2017

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do 7º TA ao CT 134/2011/FMS, dispensa n° 030/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e WILSON PEREIRA DA ROCHA. Objeto: 
prorrogação do contrato nº 134/2011/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 22.800,00.(vinte e dois mil e oitocentos reais) Dotação 
Orçamentária de nº 1113.1.10.122.0001.2305.339036 14 CR 759, fonte do recurso 214801. Em Contagem 07 de junho de 2017.

Extrato do 7º TA ao CT 276/2010, dispensa n° 251/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e BRENO MARIANO RUAS. Objeto: pror-
rogação do contrato nº 276/2010, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 36.000,00.(Trinta e sei mil reais) Dotação Orçamentária de nº 
1113.1.10.301.0017.2258.339036 14 CR 1010, fonte do recurso 214801. Em Contagem, 21 de julho de 2017.

A Prefeitura Municipal de Contagem/Fundo Municipal de Saúde realizou pagamento no valor R$ 3.305,00 (três mil trezentos e cinco reais) o (a) credor (a)  MARIA APA-
RECIDA MARCATTI, decorrente da prestação de locação do imóvel localizado Rua Ébano n.º 288 - Jardim Laguna - Contagem / MG, pagamento a titulo de indenização 
por desgaste de imóvel.

C.M.D.C.A.C.

ATA DA 5ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, 21 DE JUNHO DE 2017.

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete na sede da Casa dos Conselhos, situada à Av. José Faria da Rocha, Nº 1016 – 4º Andar, Bairro 
Eldorado, Contagem MG, às quatorze horas reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/CMDCAC para a sua 5ª Plenária 
Ordinária do ano de dois mil e dezessete. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais titulares: Raquel Gualtieri de Oliveira, representante da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação; Gláucia Lucas Coelho, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação; Jonas dos Santos, 
representante da Secretaria da Fazenda; Maria Elizete Campos, representante da Secretaria de Educação; Maurício Noronha Cortez, representante da Secretaria de 
Governo; Rafaela Queiroz Moisés, representante da Procuradoria Geral. Representante Governamental Suplente: Wellington Soares Martins, representante da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Habitação; Thaisa Cristiane de Andrade Menezes, representante da Secretaria de Governo; Marcel Faria Scarpelli, representante da 
Secretaria de Governo; Léa Luiz de Oliveira, da Secretaria de Saúde. Representantes não Governamentais titulares: Maria Dolores Lima de Paiva, representante do Grupo 
de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária/GETEC; Fabiane Batista Ramos, representante da Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem; Eva Venceslau 
Custódio representante da Organização Educacional João XXIII/Obra Educacional Irmã Elvira; José William da Silva, representante do Centro Social Educacional Pequeno 
Príncipe; Paula Cristiane Silva Souza, Associação Moradores do Bairro Novo Progresso/AMONP; Antônio Alves Neto, representante do Centro de Educação Infantil Arca 
da Aliança; Representante não Governamental Suplente: Jonathan Almeida Araújo representante do Núcleo de Incentivo a Cidadania/NIC; Domingos Lopes Lima Júnior, 
representante da Associação Beneficente Príncipe da Paz; Sônia Maria Santos Soares, representante da Creche Comunitária São Domingos Sávio; Nádia Roberta Oliveira 
Silva, representante da Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima/ACONSAF e demais convidados conforme lista de presença. A Presidente Maria Dolores inicia a 
plenária desejando boa tarde e agradecendo a presença de todos e todas. Apresentou e deu boas-vindas aos representantes da Secretaria de Governo o Sr. Maurício 
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Noronha Portes, Diretor de Ato como titular e a Sra. Thaisa Cristine de Andrade Menezes, Assessora da Secretaria como suplente.  Iniciou a leitura da pauta: 1. Mesa 
Diretora: a) Aprovação da Ata da 4ª Plenária Ordinária do CMDCAC; b) Aprovação da Ata da 2ª Plenária Extraordinária do CMDCAC, ambas as Atas foram aprovadas; c) 
Ofício SEGOV 703/2017 ref. Representantes da SEGOV apresentação conforme citado acima; d) Leitura do “Ad Referendum” Ata Posse Conselheiro Suplente Felipe 
Souza de Freitas; e) Leitura do “Ad Referendum” Ata de destituição da Conselheira Suplente Ariana Cavalcante Lourenço; f) Leitura e aprovação do “Ad Referendum” 
Remanejamento de Despesas projeto FIA Convênio 009/2016 da CDM; g) Leitura e aprovação do “Ad Referendum” Remanejamento de Despesa projeto FIA “Transfor-
mar para Crescer” Associação Beneficente Príncipe da Paz; h) Leitura e informação que a Mesa Diretora realizou a aprovação através de  “Ad Referendum” Mudança de 
Razão Social do Núcleo de Incentivo à Cultura para Núcleo de Incentivo à Cidadania; i) “Ad Referendum” Encaminhamento de propostas da Comissão Políticas Públicas 
referente ao Plano Diretor: A Comissão reuniu parcialmente e como o Lucas  havia trabalhado no Plano Decenal decidiram copiar as demandas do mesmo, para cumprir 
o tempo estabelecido encaminharam para a Mesa Diretora; j) Recomposição das Comissões do CMDCAC: Maria Dolores deixa claro que não consegue montar as 
comissões porque sempre falta representantes do governo. Normatizadora, FIA, Registro, Políticas Públicas, Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares; A 
conselheira Léa solicitou a participação na Comissão de Políticas Públicas. Os Conselheiros Marcel e Wellington solicitaram as suas participações na Comissão do FIA, 
porém ainda faltam completar com um representante governamental na Comissão do FIA, além das demais Comissões. A presidente reiterou a importância dos 
trabalhos realizados pelas Comissões e que as mesmas deveriam estar compostas desde fevereiro do ano corrente o que acarreta atrasos nas deliberações; 2) Comissão 
de Registro: Renovações de Atestados de Funcionamento: a) Associação de Ensino Social Profissionalizante/ESPRO; b) União dos Deficientes e Idosos de Contagem/
UDECON; c) Associação Comunitária Força Unida do Bairro Estaleiro; d)Associação Beneficente Efatá; e) Grupo de Estudos e Trabalho em Educação Comunitária/GETEC 
todos apresentaram a documentação necessária; Declaração Cursos Profissionalizantes: a) Rede Cidadã: Aprendiz Auxiliar em Serviços Administrativos CBO: 411005; 
Aprendiz em Comércio Varejista CBO: 21110; Aprendiz de Logística CBO: 391115; Aprendiz em Ocupações Administrativas (Arco ocupacional: Administração) todos 
apresentaram a documentação necessária; 3) Comissão do FIA: Não Houve Quórum; 4 – Comissão de Políticas Públicas: a) Propostas para o Plano Diretor a mesa 
diretora encaminhou porque o prazo encerrou em vinte e seis de maio de dois mil e dezessete; 5)Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: a) 
Ofício 400 Conselho Tutelar Vargem das Flores  referente a contratação de auxiliar administrativo, já foram realizadas as entrevistas pela Raquel que selecionou os que 
melhor preenchiam os requisitos e o gabinete, na pessoa do Secretário Adjunto informou que já iniciaram as contratações; b) Ofício 413 C. Tutelar Vargem das Flores 
ref. Alteração de Férias de Janete S. Juventino, a comissão não aceitou porque o combinado entre os conselheiros e o Recursos humanos é de cumprir o prazo de 45 
(quarenta e cinco dias) no mínimo para solicitar férias e esse ofício foi encaminhado com apenas 15 (quinze dias), também não ficou claro no ofício se necessitará de 
suplente; c) Comunicado ao Presidente da Creche Paraíso Infantil, a segunda secretária da creche é conselheira tutelar e isso não era permitido pelo Decreto Municipal 
788/2007 e continua a não ser permitido no Decreto Municipal 030/2017, aprovado por todos o envio de comunicado; 6) Comissão Intersetorial Plano Decenal a) Novo 
Coordenador da Comissão: Lucas Marcony Lino da Silva informou que ainda não está definida a comissão, o representante Maurício colocou-se à disposição para o 
secretário de governo fazer a gestão política para solucionar a falta de representantes das secretarias; b) Envio de ofícios solicitando representantes das Secretárias para 
a recomposição da comissão; c) Encaminhamento de ofícios do CMDCAC às respectivas Secretarias Municipais solicitando levantamento de custo das metas/Ações 
estabelecidas no Plano Decenal; 7) Informes: a) Período de inscrição para Eleição Sociedade Civil do CMDCAC (12/06/2017 a 30/06/2017); b) Reintegração de Posse  - 
William Rosa – conforme mandado da 4ª vara cível hoje seria realizada a operação, porém o 18º batalhão informou que a ação foi cancelada e deverá ser remarcada. 
Desde 2013 essa ocupação já existia e nesse período foi criado um comitê com representantes do governo federal, governo do Estado COAB e Ceasa Minas. A prefeitura 
de Contagem fez o cadastro das famílias e interveio em prol das famílias e dará o suporte humano, porém, a liminar deverá ser cumprida; c) Formulários SIPIA WEB o 
sistema foi alterado e já foi cadastrada a senha da Raquel que será repassada para o conselho cadastrar todas as instituições. A técnica (CMDCAC), Jaqueline se 
manifestar interesse, poderá ocupar o cargo de secretária-executiva, inclusive Raquel informou que a mesma deverá ser designada Secretária Executiva, também foi 
selecionada uma profissional para auxiliar no administrativo. d) V Seminário Brasileiro de Conselheiros Tutelares acontecerá no dia  16 a 19 de julho no hotel Normandy;  
e) Pré-Conferência de Assistência Social acontecerá na PUC no dia 11 de julho às 14 horas. Logo após os informes foi encerrada a plenária. Eu, Maria Elizete Campos, 1ª 
Secretária, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada com os demais conselheiros. 

Fundac

EDITAL Nº 006/2017
EDITAL DAS GALERIAS DA FUNDAC 2017
O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, comunica a todos 
os interessados que estão abertas as inscrições para o processo de seleção de propostas de exposição de artes visuais para as galerias especificadas a seguir, no período 
de 21 de julho de 2017 a 04 de setembro de 2017, em conformidade com as condições a seguir estabelecidas:
1. DOS OBJETIVOS:
1.1. O presente Edital, baseado nos princípios da Lei Municipal 4.647/13 e obedecendo aos parâmetros que regem a Lei Federal 8.666/93, tem como objetivo a seleção 
de propostas de exposição para ocupação dos seguintes espaços: Galeria do Centro Cultural de Contagem (Casa Amarela), situada a Rua Dr. Cassiano, nº120, Centro, 
Contagem e Galeria da Prefeitura de Contagem, situada a Praça Tancredo Neves, nº 200, de forma a estimular a produção das artes visuais, em âmbito regional, por 
meio da realização de exposições e divulgação do trabalho dos artistas, proporcionando à sociedade eventos culturais relevantes e de boa qualidade.
1.2. As exposições selecionadas serão realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, contemplando 06 (seis) mostras.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. O presente concurso conta com recursos na ordem de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), oriundos da dotação orçamentária nº 102313.392.0064.2324.
2.2. O valor de dotação orçamentária acima descrito será destinado ao pagamento dos trabalhos realizados pelos membros da Comissão de Seleção durante o presente 
edital, referente a uma ajuda de custo, no valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada membro julgador. Bem como será destinada uma ajuda 
de custo aos selecionados, a título de auxílio para a viabilização da exposição, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada exposição. Esta quantia será 
repassada aos selecionados, artista ou representante do grupo, em uma única parcela, com pagamento até o final do mês de novembro de 2017. 
3. DA DOCUMENTAÇÃO:
3.1. Os interessados em apresentar propostas para exposições de artes visuais – individual e/ou coletiva – nas galerias especificadas acima, deverão se inscrever median-
te o envio da seguinte documentação a ser apresentada em formato impresso – tamanho A4, encadernada e obrigatoriamente contendo, nesta ordem: 
3.1.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada e legível; (Anexo I); 
3.1.1.1. Em caso de exposição de obras tridimensionais (objeto, escultura, instalação, novas mídias, etc.) é imprescindível a apresentação de projeto expográfico (orga-
nização espacial e gráfica do espaço expositivo), a partir da planta baixa da galeria escolhida (anexo II).
3.1.2. Fotos coloridas ou cópia colorida de fotos (mínimo de cinco / máximo de dez), no tamanho de 15 cm x 21 cm, afixadas em papel, de obras de autoria do artista 
que sejam representativas das linguagens a serem utilizadas na exposição. No verso de cada folha das imagens deverão constar: título, data, técnica, materiais utiliza-
dos, dimensões e outras informações consideradas necessárias para melhor identificação da obra; 
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3.1.2.1. Não serão aceitos originais para efeito de inscrição; 
3.1.2.2. Fotos de trabalhos experimentais (que utilizem suportes e materiais não usuais) deverão vir acompanhadas de ilustrações, esquemas e texto explicativo sobre 
manuseio e montagem; 
3.1.3. Os arquivos de audiovisual deverão ser enviados em CD com extensão em formato WAV ou MP3 para áudio e AVI e MPEG para vídeo; 
3.1.4. Até três peças gráficas (convites, catálogos e/ou cartazes) ou textos publicados na imprensa sobre a obra do artista; 
3.1.5. Cópia do Documento de Identidade, do CPF, de certidão de quitação eleitoral atualizada e do comprovante de residência ou domicílio em nome do artista, que 
possam ser considerados oficiais pela Comissão, tais como título de eleitor, contas de água, luz, telefone, contracheque e boletos bancários vinculados a conta-corrente.
3.1.6. Planilha de utilização dos recursos da ajuda de custo para a realização da exposição;
3.1.7- Em caso do artista nomear um representante legal para o ato de inscrição, deverão ser anexadas procuração e cópia do Documento de Identidade e do CPF do 
procurador; 
3.2. O não cumprimento do disposto neste item 3.1 e subitens deste Edital implicará a desclassificação do artista ou grupo inscrito para o processo seletivo do EDITAL 
GALERIAS FUNDAC 2017, pela Comissão de Seleção, sem direito a recurso, uma vez que não é possível completar a documentação após a realização da inscrição.
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1. As inscrições para a seleção são gratuitas e estarão abertas no período de 21 de julho de 2017 a 04 de setembro de 2017, sendo que:
4.1.1. Somente serão aceitas inscrições de pessoas físicas diretamente responsáveis pela criação e execução de suas obras; 
4.2. Poderão se inscrever brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros com residência no Brasil, com visto de permanência definitiva e Registro Nacional de Estrangei-
ros (RNE) na forma do Estatuto dos Estrangeiros (Lei Federal nº 6.815/80). 
4.3. Fica vedada a participação no presente processo seletivo:
a) o artista que esteja omisso no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada com a administração pública;
b) Os membros titulares e suplentes da CAP do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura;
c) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC;
d) Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador;
e) Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
f) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – Compac;
g) Os funcionários da FUNDAC, em cargo comissionado e efetivo, sendo mantida a vedação pelo período de quarentena mínimo de 06 (seis) meses após exoneração e 
afastamento das funções;
h) Os servidores públicos do Município, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem;
i) Os agentes públicos municipais, nos termos do conceito de agente público da Lei nº 8.429/92;
j) Os empreendedores que possuem parentesco em linha reta, colateral, por afinidade e até o 2º grau, com agente público do Município de Contagem (cônju-
ge, companheiro(a) ou parente em linha reta: pai/mãe, avô/avó, filho(a), neto(a); colateral: irmão(ã); ou por afinidade: sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra, 
enteado(a) e cunhado(a));
k) Os empreendedores que possuem cargo efetivo, cargo comissionado, função gratificada, função ou emprego público na Administração Pública direta, autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público municipal;
l) As entidades beneficiadas com recursos municipais oriundos de transferências correntes ou de capital e os seus representantes legais, bem como os cônjuges, compa-
nheiros, ascendentes, descendentes, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau, de seus representantes legais.
4.4. Os participantes menores de 18 (dezoito) anos deverão ser representados ou assistidos pelos pais ou responsáveis legais, salvo aqueles emancipados. 
4.5. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente pelo artista, ou por seu representante legal, ou enviadas pelos Correios, com data limite de postagem em 04 de 
setembro de 2017. As propostas entregues pessoalmente, na sede da FUNDAC, deverão estar contidas em envelope lacrado, com a seguinte identificação: 
EDITAL GALERIAS FUNDAC 2017 (frente)
Destinatário: Projeto Tudoaver 
Centro Cultural de Contagem – Rua Dr. Cassiano,120, Centro, Contagem – MG, Cep: 32.017-230 
Nome e endereço do artista ou do representante do grupo 
4.6. As propostas enviadas pelos Correios, deverão ser despachadas via SEDEX e com aviso de recebimento (A.R.), em envelope, com a seguinte identificação: 
EDITAL GALERIAS FUNDAC 2017 (frente)
Destinatário: Projeto Tudoaver 
Centro Cultural de Contagem – Rua Dr. Cassiano,120, Centro, Contagem – MG, Cep: 32.017-230 
Nome e endereço do artista ou do representante do grupo 
4.8. Somente serão aceitas as propostas postadas até a data limite expressamente indicada neste Edital. Serão automaticamente excluídos os envelopes com a data da 
postagem posterior ao prazo estabelecido. 
4.9. No remetente, deverá constar apenas o nome e o endereço do artista ou do representante do grupo. 
4.10. Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail ou fax. 
4.11. Os materiais com má qualidade de visualização e/ou identificados incorretamente não serão avaliados, implicando a imediata desclassificação do participante. 
4.12. A efetivação da inscrição implicará na automática e plena concordância, por parte do artista e/ou coletivo, com os termos deste Edital. 
4.13. A Comissão Organizadora do processo de seleção será composta pela equipe de Ação Cultural e do Projeto Tudoaver da FUNDAC, que terá as seguintes atribui-
ções: 
4.13.1. Coordenar o recebimento das propostas; 
4.13.2. Conferir a regularidade das mesmas, bem como as informações encaminhadas, previstas neste Edital; 
4.13.3. Organizar os trabalhos da Comissão de Seleção, viabilizando a realização das reuniões necessárias; 
4.13.4. Zelar pelo cumprimento deste Edital.
5. DOS PRAZOS:
 5.1. Da inscrição: de 21 de julho a 04 de setembro de 2017. 
5.2. Horário: de 2ª a 6ª feira, das 9 às 12h e das 13h às 16h. 
5.3. Seleção: de 11 a 13 de setembro de 2017. 
5.4. Divulgação da seleção: a partir de 18 de setembro de 2017, no portal da FUNDAC, www.FUNDACcontagem.com.br, no portal da Prefeitura de Contagem, www.
contagem.mg.gov.br e por e-mail aos selecionados. 
5.5. Retirada de propostas não-selecionadas: de 02 de outubro de 2017 a 03 de novembro de 2017, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 12h e das 13h às 16h.
6. DA SELEÇÃO:
6.1. As propostas serão julgadas por uma Comissão de Seleção, composta por 03 (três) profissionais notoriamente reconhecidos na área das artes visuais, designados 
pela FUNDAC por meio de Portaria.
6.1.1.Os trabalhos realizados pelos membros da Comissão de Seleção durante o presente edital ensejam uma ajuda de custo, no valor correspondente a R$ 500,00 
(quinhentos reais), para cada membro julgador. 
6.1.2. Os integrantes da Comissão de Seleção poderão ser substituídos a qualquer tempo, em caso de impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou de 
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força maior, por outros profissionais igualmente idôneos. 
6.2. A seleção da proposta não implicará a garantia de pauta. Esta somente se efetivará com a assinatura do contrato de Exposição, a ser celebrado com a FUNDAC. 
6.3. No caso de exposição coletiva, o grupo deverá eleger um titular para a assinatura do contrato de Exposição. 
6.4. Os selecionados ficam impedidos de modificar o projeto apresentado, salvo sob expressa autorização da FUNDAC, mediante justificativa. 
6.5. Os critérios para seleção da proposta são: qualidade (1 a 5 pontos), relevância estética e conceitual (1 a 5 pontos), originalidade (1 a 5 pontos) e ineditismo em 
Contagem (0 a 1 ponto), adequação ao espaço físico pretendido (0 a 1 ponto). A Comissão poderá não aceitar obras que exijam cuidados especiais de segurança ou 
que ofereçam qualquer tipo de risco à segurança do público e/ou à integridade do espaço público que vier a abrigar a exposição. 
6.5.1. Os critérios acima especificados serão objeto de avaliação em reunião da Comissão de Seleção, tendo sua fundamentação registrada em Ata. 
6.6. Os selecionados receberão, no e-mail definido na ficha de inscrição, a lista de procedimentos para realização de exposição nas galerias. O contrato de Exposição 
deverá ser assinado na sede da FUNDAC. 
6.7. O material constante das propostas selecionadas não será devolvido aos artistas. 
6.8. As propostas não selecionadas pela Comissão de Seleção poderão ser retiradas pessoalmente ou por representante legal comprovado por meio de procuração, 
conforme indicado neste Edital.
6.9. As propostas não retiradas no prazo estipulado, terão destino conforme decisão da Equipe do Projeto Tudoaver, não cabendo à mesma a responsabilidade pela sua 
guarda. 
6.10. As decisões da Comissão de Seleção não são passíveis de questionamentos ou recursos.

7. DAS EXPOSIÇÕES:
7.1. Os artistas ou coletivos selecionados comprometem-se a participar da exposição na data definida de acordo com o programa expositivo estabelecido pela Equipe 
do Projeto Tudoaver. 
7.2. Cada exposição terá duração aproximada de 30 (trinta) dias corridos. 
7.3. As obras encaminhadas para a exposição deverão estar acompanhadas de ficha técnica da obra (autor, título, data, dimensões em cm – altura x largura x profundi-
dade, técnica e material) e anotações específicas para sua conservação e manutenção durante a exposição. 
7.4. As obras que exijam a presença do artista para sua apresentação deverão obedecer à programação estabelecida pela Equipe do Projeto Tudoaver, com todas e 
quaisquer despesas de deslocamento correndo por conta do artista. 
7.5. As obras constantes da exposição não poderão ser retiradas antes do encerramento do evento.
7.6 Caso exista a impossibilidade da realização da exposição no local determinado, será negociado com o(a) artista um outro local para realização da mostra sem preju-
dicar as datas pré-estabelecidas. 
8. DOS DIREITOS AUTORAIS, DE IMAGEM E DOS QUE LHE FOREM CONEXOS:
8.1. Os participantes são pessoalmente responsáveis pela originalidade e titularidade das obras, sendo de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do artista inscrito 
a observância e regularização de toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais, Conexos e de Imagem relativos às obras, à exposição e à documentação 
encaminhada para o processo de seleção. 
8.2. A FUNDAC e a Comissão de Seleção serão isentos de quaisquer responsabilidades, cível ou criminal, resultante de falsa imputação de autoria, titularidade ou origi-
nalidade das obras, eventualmente apuradas. 
8.3. Ficam cedidos à FUNDAC todos os direitos de documentar e fazer uso das imagens, por meio de foto, vídeo, texto, site ou qualquer outro meio de registro e divul-
gação, durante todas as etapas de realização da exposição, incluindo a montagem, a exposição e a desmontagem, além de toda e qualquer programação relacionada 
ao evento. 
9. DAS OBRIGAÇÕES (após seleção):
9.1. – Da FUNDAC: 
9.1.1. Tornar público o resultado da seleção do presente Edital. 
9.1.2. Estabelecer a programação das exposições. 
9.1.3. Comunicar o resultado aos artistas e convocar os selecionados para assinatura do contrato de Exposição. 
9.1.4. Disponibilizar os espaços expositivos nos devidos prazos, bem como mobiliário museográfico (conforme disponibilidade dos mesmos na FUNDAC) sem cobrança 
de taxa de concessão de direito de uso. 
9.1.5. Realizar a montagem e a desmontagem da exposição, dentro de sua capacidade de assessoria técnica e nos horários de trabalho de seus funcionários.
9.1.6. Divulgar as exposições, por meio da elaboração de release, bem como das imagens cedidas pelo artista ou grupo selecionado, para os veículos de comunicação 
de Contagem. 
9.1.7. Criar e divulgar, via Internet, o convite virtual de cada exposição.
9.1.8. Disponibilizar espaço no catálogo mensal do Projeto Tudoaver, para divulgação/registro da mostra.
9.1.9. Disponibilizar cartaz em papel, 50 x 80 cm, para identificação da mostra na galeria.
9.1.10. Repassar, no tempo previsto, a quantia destinada a ajuda de custo, efetuando as retenções tributárias e previdenciárias cabíveis à espécie. 
9.1.11. Custear as despesas decorrentes do processo de seleção. 
9.2. Do artista ou coletivo:
9.2.1. Assinar, quando convocado pela FUNDAC, o contrato de Exposição, no prazo de cinco dias, sob pena de perder o direito de efetuar o contrato. 
9.2.2. Havendo desistência ou descumprimento das obrigações constantes no presente Edital e no contrato, assumidas pelo artista ou representante do grupo, deverá o 
mesmo restituir a totalidade dos recursos financeiros recebidos de uma única vez, no momento de seu desligamento do projeto. 
9.2.3. Fornecer mobiliário, equipamentos e materiais não disponíveis na FUNDAC, sendo de sua total responsabilidade a operacionalização e manutenção dos mesmos. 
9.2.4. Caso necessário, fornecer equipe de montagem e desmontagem para a exposição fora do horário de trabalho dos funcionários da FUNDAC ou quando a monta-
gem exigir mão de obra especializada ou em número maior do que o de funcionários disponíveis no Departamento de Artes Plásticas. 
9.2.5. Cumprir os dias e horários estipulados para montagem e desmontagem da exposição. 
9.2.6. Fornecer textos para elaboração de release e imagens para a FUNDAC para distribuição aos veículos de comunicação de Contagem, até 20 (vinte) dias antes da 
data de abertura da exposição. 
9.2.7. Fornecer à FUNDAC a relação completa das obras a serem expostas. Essa relação, depois de conferida pelas duas partes, será rubricada, a fim de facilitar a retira-
da das mesmas no encerramento da exposição.
9.2.8. Cuidar do traslado das obras do local de origem até o local em que serão expostas e do seu retorno ao local de origem após o encerramento da exposição.
9.2.9. Elaborar e apresentar a planilha de utilização dos recursos da ajuda de custo para a realização da exposição.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. A FUNDAC viabilizará a inclusão da exposição no catálogo do Projeto Tudoaver. 
10.2. Outros custos da exposição, não especificados nas obrigações das partes, estabelecidos neste Edital, correrão por conta e risco do artista ou grupo selecionado. 
10.3. As datas das exposições poderão ser alteradas por comum acordo entre as partes ou unilateralmente, pela FUNDAC, por motivos de conveniência e oportunidade, 
mediante comunicação expressa ao artista. 
10.4. Não serão aceitas propostas que não estejam de acordo com os termos deste Edital. 
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10.5. Aos artistas selecionados por meio deste Edital compete observar também as disposições contidas na lista de procedimentos para realização de exposições nas 
galerias da FUNDAC. 
10.6. A Comissão de Seleção é soberana para julgar as questões de natureza artística relativas às exposições, não cabendo qualquer tipo de recurso contra suas deci-
sões. A decisão final, sobre a conveniência de contratá-las, ou não, cabe à FUNDAC. 
10.7. Será destinada uma ajuda de custo aos selecionados, a título de auxílio para a viabilização da exposição, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 
cada exposição. Esta quantia será repassada aos selecionados, artista ou representante do grupo, em uma única parcela, com pagamento até o final do mês de novem-
bro de 2017. 
10.8. Proponente, para fins deste Edital, é o artista que se interessar em se inscrever, ou o representante do grupo, no caso de proposta coletiva. 
10.9. A FUNDAC fica isenta de responsabilidade por eventuais perdas ou avarias das obras constantes da exposições selecionadas neste edital. É facultativo ao artista a 
contratação de seguro para as mesmas. 
10.11. Constam também deste edital, o anexo I (Ficha de inscrição) e anexo II (Plantas das galerias e mobiliário expográfico).
10.12. O presente edital ficará à disposição dos interessados nos sites da Prefeitura Municipal de Contagem – www.contagem.mg.gov.br e da FUNDAC – www.fundac-
contagem.com.br.
10.13. Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas junto à Comissão Organizadora, por meio do endereço eletrônico projetotu-
doaver@gmail.com ou pelo telefone (31)3352-5347.
10.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem / Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente Edital, com renúncia expressa 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contagem, 21 de julho de 2017. 

Paulo Antônio da Costa Prado
Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem

EDITAL Nº 006/2017
EDITAL GALERIAS FUNDAC 2017
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Concordo com os dispositivos constantes no Edital de Seleção Edital Galerias Fundac 2017, e baseado nele, apresento minha proposta de participação na seleção dos 
expositores de 2017 para ocupação das galerias: Galeria do Centro Cultural de Contagem e Galeria da Prefeitura de Contagem.
Nome completo: _______________________________________________________________________________
Nome artístico: ________________________________________________________________________________
Local e data de nascimento: ______________________________________________________________________
CPF: ___________________________  RG [identidade]: ___________________________
ENDEREÇO COMPLETO: 
Rua/Av. : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nº, Apto./Bloco Bairro : _________________________________________________________________________
CEP: ___________________  Cidade: ______________________________________________________________ 
Telefones de contato [inclusive o ddd]: _________________________________________
E-mail: ______________________ homepage :___________________________________
EXPOSIÇÃO: [   ] INDIVIDUAL  [   ] COLETIVA
Linguagem [   ] CERÂMICA [   ] DESENHO [   ] ESCULTURA [   ]    FOTOGRAFIA [   ] GRAVURA[   ] OBJETO [   ] PINTURA [   ]  OUTRA MANIFESTA-
ÇÃO_______________________
Assinalar apenas uma opção para o mês e galeria de sua preferência.
Mês preferencial para realização de sua exposição: OUTUBRO [  ]  NOVEMBRO [  ] DEZEMBRO [  ]
GALERIA DA PREFEITURA [    ]      GALERIA DO CENTRO CULTURAL [    ]
PLANEJAMENTO DA MOSTRA
Nome da exposição ____________________________________________________________________________
Quantidade de obras a serem expostas ____ 
Técnica utilizada ______________________________________________________________________________
Dimensão das obras a serem expostas _______________________________________________________________ _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Proposta a ser apresentada ______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________



"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.

Contagem, 21 de julho de 2017 Página 30 de 35 Diário Oficial de Contagem - Edição 4152

Breve currículo artístico _________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________
Exposições Realizadas
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Declaro conhecer e concordar com as cláusulas e condições do EDITAL GALERIAS FUNDAC, que li e cumprirei integralmente, se selecionado pela Comissão Julgadora 
Independente do programa.

Local, data

Assinatura

ANEXO II
PLANTAS E MOBILIÁRIO
EXPOGRÁFICO DAS GALERIAS

EDITAL Nº 07/2017

EDITAL Nº 07/2017  - 1ª EDIÇÃO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO NOSSA CONTAGEM

O Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna 
público o Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM 2017, com o intuito de estimular a produção fotográfica e valorizar o patrimônio Cultural da Cidade de Contagem, 
atendendo às políticas culturais e afirmativas desta Entidade Pública.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 4.647, de 27 de dezembro de 2013, pelos demais normativos aplicáveis e, subsidiariamente pelos ditames da 
Lei 8.666/93, no que for compatível, além das condições previstas neste Edital.
 1.2 O Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM – 1ª Edição será realizado no período de 21 de Julho de 2017 a 10 de outubro de 2017, promovido pela Fundação 
Cultural do Município de Contagem – FUNDAC, inscrita no CNPJ sob o nº 17.712.676/0001-00, com sede na Rua Doutor Cassiano, 120, bairro Centro, CEP: 32017-230 e 
com apoio do BIG SHOPPING CONTAGEM.

2. DO OBJETO

 2.1 O objeto do presente edital é a realização da 1ª Edição do “CONCURSO FOTOGRÁFICO NOSSA CONTAGEM”;
 2.2. O presente concurso conta com recursos na ordem de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), oriundos da dotação orçamentária nº 
102313.392.0064.2324 para premiação das três fotografias mais votadas pela comissão julgadora entre as 18 selecionadas para exposição.

3. DO TEMA

 3.1 O “Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM – 1ª Edição” tem como tema: “Valorizando o Patrimônio Imaterial da Cidade” e visa registrar por meio de foto-
grafia o Patrimônio Imaterial de Contagem.
“Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e luga-
res culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, com a 
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e de sua interação contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural 
e à criatividade humana.” 
Fonte: UNESCO - Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, França-Paris, 2003.
 
4. DA HABILITAÇÃO

4.1 O “Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM” é aberto à população em geral, fotógrafos profissionais e amadores, residentes em Minas Gerais;
 4.2 Ficam vedados de participar:
 a) o autor da foto que esteja omisso no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada com a administração pública;
 b) Os membros titulares e suplentes da CAP do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura;
 c) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC;
 d) Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador;
 e) Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
 f) Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – Compac;
 g) Os funcionários da FUNDAC, em cargo comissionado e efetivo, sendo mantida a vedação pelo período de quarentena mínimo de 06 (seis) meses após exonera-
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ção e afastamento das funções;
 h) Os servidores públicos do Município, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Contagem;
 i) Os agentes públicos municipais, nos termos do conceito de agente público da Lei nº 8.429/92;
 j) Os empreendedores que possuem parentesco em linha reta, colateral, por afinidade e até o 2º grau, com agente público do Município de Contagem (côn-
juge, companheiro(a) ou parente em linha reta: pai/mãe, avô/avó, filho(a), neto(a); colateral: irmão(ã); ou por afinidade: sogro(a), genro/nora, padrastro/madrastra, 
enteado(a) e cunhado(a));
 k) Os empreendedores que possuem cargo efetivo, cargo comissionado, função gratificada, função ou emprego público na Administração Pública direta, autar-
quias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público municipal;
 l) As entidades beneficiadas com recursos municipais oriundos de transferências correntes ou de capital e os seus representantes legais, bem como os cônjuges, 
companheiros, ascendentes, descendentes, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau, de seus representantes legais.
 4.3 É vedada a participação de menores de 16 anos neste Concurso; 
4.4 A participação de maiores de 16 anos e menores de 18 anos é condicionada à assistência do responsável legal, que deverá, por escrito, autorizar a participação do 
menor, conforme modelo de declaração (Anexo II), bem como assinar a ficha de inscrição.

5. DAS INSCRIÇÕES

 5.1 As inscrições para a 1ª edição do “Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM” estarão abertas a partir do dia 21 de julho de 2017 e serão encerradas no dia 04 
de setembro de 2017;
 5.2 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente mediante envio dos itens relacionados a seguir, para o endereço de e-mail contato.nossacontagem@gmail.
com:
Uma a três fotografias digitais, nos tamanhos originais de 20cm x 30cm ou 30cm x 20cm, com resolução mínima de 300dpi (3.543 x 2.362 pixels) e máxima de 400dpi; 
Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida e assinada pelo autor da foto;
Cópia do comprovante de residência ou domicílio em nome do autor da foto ou em nome de um dos pais no caso de menor de 18 anos, que posam ser considerados 
oficiais pela Comissão, tais como título de eleitor, contas de água, luz, telefone, contracheque e boletos bancários vinculados a conta-corrente.
Autorização dos pais ou responsáveis legais (Anexo II), para participação, caso o autor da foto seja maior de 16 e menor de 18 anos.
Autorização de Uso de Imagem (Anexo III), no caso de fotografias em que possam ser identificadas pessoas, em conformidade com o item 10.1 deste edital;
Declaração de ciência de que as obras produzidas para a exposição serão de propriedade da FUNDAC (Anexo VI);
Cópias dos documentos de identidade, CPF e certidão de quitação eleitoral atualizada do autor da foto e dos pais ou responsáveis legais, se for o caso;
Cópia do cartão de conta bancária em nome do inscrito ou de seu responsável legal, para efeito de pagamento da premiação;
 5.3 O participante terá confirmada sua inscrição mediante resposta por e-mail;
 5.4 Os participantes poderão concorrer com até 3 (três) fotografias;
 5.5 Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no item 5.1 deste edital.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

 6.1 Serão desclassificados os trabalhos que apresentarem as características abaixo, com vistas a garantir a homogeneidade da avaliação da comissão julgadora 
sobre a produção do concorrente:
Apresentarem rasuras ou defeitos;
Utilizarem os símbolos nacionais (bandeira, selo, brasão e armas) como destaque principal da foto ou como forma de propaganda institucional;
Utilizarem logomarcas governamentais ou de qualquer natureza como destaque principal da foto ou como forma de propaganda institucional;
Utilizarem imagens registradas;
Utilizarem imagens que identifiquem órgãos ou ações dos Governos Federal, Estadual e/ou Municipal;
Utilizarem imagens de fotos que já tenham sido expostas, publicadas e/ou premiadas em outros concursos ou mostras; 
Apresentarem textos (identificação, data, entre outros) inseridos digital ou manualmente.

7. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO

 7.1 As fotografias inscritas serão julgadas por uma Comissão composta por 03 (três) profissionais notoriamente reconhecidos na área das artes visuais, designados 
pela FUNDAC, para escolha das 18 fotos a serem expostas e a premiação das três melhores;
 7.2 As fotos serão selecionadas mediante avaliação dos seguintes critérios:
Pertinência ao tema;
Originalidade e criatividade;
Qualidade da fotografia;
Composição e enquadramento;
Os fotógrafos residentes em Contagem receberão 5 pontos extras;

 7.3 Os autores das fotos selecionadas serão comunicados através de e-mail ou telefone, conforme Ficha de Inscrição (anexo I), além da publicação no Diário Ofi-
cial de Contagem e no portal da FUNDAC – www.fundaccontagem.com.br;
 7.4 A seleção das 18 fotos e a escolha das premiadas ocorrerá entre os dias 13 a 15 de setembro de 2017, sendo que as fotos selecionadas comporão a “Exposi-
ção NOSSA CONTAGEM – 2017”, que vai acontecer entre os dias 22 de setembro de 2017 a 10 de outubro de 2017, no Big Shopping.

8. DA PREMIAÇÃO

 8.1 As 3 (três) fotos premiadas pela comissão julgadora e seus respectivos autores serão conhecidas no dia 22 de setembro de 2017 e receberão a premiação 
abaixo descriminada:
 1º LUGAR: R$ 2.000,00 (dois mil reais);
 2º LUGAR: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
 3º LUGAR: R$ 1.000,00 (mil reais);
 8.2 Os prêmios serão concedidos pela FUNDAC, com recursos próprios conforme a dotação orçamentária citado no item 2.2 deste edital, sendo que o pagamento 
será realizado até o final do mês de novembro de 2017;
 8.3 O evento de premiação ocorrerá no dia 22 de setembro de 2017, às 19 horas no Big Shopping (Av. João César de Oliveira, 1275 – Eldorado – Contagem).
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9. DA REPRODUÇÃO DAS IMAGENS

 9.1 As fotografias, bem como o nome do autor da imagem, poderão ser utilizados pela FUNDAC para exposições, matérias de jornal e televisão, confecção de 
painéis, podendo também ser utilizadas em materiais de divulgação (convites, folders, filipetas);
 9.2 A utilização da imagem e nome do autor será permitida para fins institucionais, de exposição, jornalísticos, históricos, educacionais, informativos e sociais, 
inclusive em redes sociais, de maneira gratuita, não onerosa;
 9.3 A FUNDAC poderá ceder, transferir ou sublicenciar a reprodução das obras a terceiros, sem a expressa concordância por escrito do autor da fotografia, uma 
vez que a obra confeccionada para a exposição será de propriedade da FUNDAC que será a custeadora do objeto, nos termos do Anexo IV;
 9.4 Ficam ressalvados os direitos do autor sobre a integridade da sua honra, boa fama ou a respeitabilidade, sendo vedada a utilização da imagem ou nome deste 
para fins comerciais ou publicitários;
 9.5 Este ato ficará consubstanciado pela inscrição voluntária do participante ao Concurso e pelo preenchimento da Autorização a que se referem aos Anexos III e 
IV deste Edital;
 9.6 É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do participante a veracidade das informações por ele prestadas no ato da inscrição e a observância e regula-
rização de toda e qualquer questão concernente à Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610/98), no que se refere à documentação enviada.
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 10.1 As fotografias em que possam ser identificadas pessoas serão de inteira responsabilidade dos seus autores, cabendo a estes providenciar autorização para 
uso da imagem, conforme modelo no Anexo III deste Edital;
 10.2 A FUNDAC não se responsabiliza, em hipótese alguma, por problemas técnicos de e-mails ou provedores;
 10.3 Não serão aceitas inscrições de fotografias que contenham conteúdos pornográficos ou de apelo sexual, bem como qualquer tipo de apologia ao uso de 
drogas, abuso a menores, ou quaisquer situações que violem as leis brasileiras e os direitos humanos;
 10.4 O pagamento dos prêmios será de responsabilidade da FUNDAC; 
 10.5 A FUNDAC se exime de toda a responsabilidade sobre o uso das fotografias por terceiros, por meio da internet ou qualquer outro meio de divulgação;
 10.6 A FUNDAC reserva-se o direito de publicação e divulgação das fotografias, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de notificação aos participantes/
responsáveis legais, assegurada a divulgação da autoria e o reconhecimento dos devidos créditos, na forma da Lei 9.610/98, conforme seus artigos 29 e 79, parágrafos 
1º e 2º;
 10.7 Será de propriedade da FUNDAC apenas as obras, objeto determinado, confeccionadas e custeadas pela Fundação para a exposição, nos termos do Anexo VI; 
após a exposição, as fotografias serão incorporadas ao acervo da FUNDAC.
 10.8 A Comissão de Seleção é soberana para julgar as questões de natureza artística relativas às seleção das fotos a serem expostas, como também em classificar 
as três fotos premiadas não cabendo qualquer tipo de recurso contra suas decisões; 
 10.9 Os casos omissos e as dúvidas porventura suscitadas serão solucionados pela FUNDAC;
 10.10 O ato de inscrição neste CONCURSO implica na aceitação e concordância com todos os itens deste Edital, inclusive aqueles que referem à permissão de uso 
do nome e das imagens das fotografias.
 
 Contagem, 21 de julho de 2017.

Paulo Antônio da Costa Prado
Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO NOSSA CONTAGEM 2017

Nome:_________________________________________________________________
Data de Nascimento:______/______/_______
CPF: __________________ Documento de Identidade: _____________________
Endereço: ______________________________________________________________
Nº:_______________ Bairro: _______________________________________________
Cidade: ______________________________________________ UF: ______________
Cep: _______________-________
Telefone: (____) _______-_______  E-mail: ___________________________

Justificativa (Explique por que a foto se refere a um patrimônio imaterial da cidade de Contagem, citando também a data e local).

Foto 1
______________________________________________________________________
Foto 2
______________________________________________________________________
Foto 3
______________________________________________________________________

 Ao preencher e assinar esta ficha de inscrição declaro, para os devidos fins, que a foto inscrita no Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM 2017, é de minha 
autoria e que a partir deste momento concedo todos os direitos de uso para divulgação e reprodução desta imagem à Fundação Cultural do Município de Contagem – 
FUNDAC, bem como, assumo total responsabilidade pelos conteúdos divulgados na imagem. Esta autorização fica restrita à divulgação e registro de eventos relaciona-
dos ao Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM 2017.

 Contagem, ________ de ____________________ de 2017.

_____________________________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE FILHO(A) MENOR 
NO CONCURSO FOTOGRÁFICO NOSSA CONTAGEM 2017

 Nós, _______________________________________ (nome completo da mãe), _____________________ (nacionalidade), ________________________ (estado civil), 
__________________ (profissão), portadora do RG nº ________________________ (nº do RG com Órgão e Estado expedidor), e do CPF ___________________________ e __
________________________________ (nome completo do pai), ______________ (nacionalidade), ________________ (estado civil), __________________ (profissão), portador 
do RG nº __________________ (nº do RG com Órgão e Estado expedidor), e do CPF _____________, residentes e domiciliados na Cidade de ________________, Estado de 
___________, na Rua __________________________________________, nº _______, Bairro ___________________, AUTORIZAMOS NOSSO FILHO(A), ____________________
_______________________ (nome completo do adolescente), _____________________ (nacionalidade), natural de _______________ (cidade onde nasceu), nascido(a) em 
____________________ (data), portador(a) do RG nº ___________________ (nº do RG com Órgão e Estado expedidor), residente e domiciliados com seus pais no endereço 
supraindicado, A PARTICPAR DO CONCURSO FOTOGRÁFICO NOSSA CONTAGEM 2017.

 Contagem, ________ de ____________________ de 2017.

 ______________________________ (Assinatura dos pais ou responsável legal)

 ______________________________ (Assinatura dos pais ou responsável legal)

(Este modelo de autorização pode ser usado como referência para quem contar com a participação de maiores de 16 anos e menores de 18 anos no Concurso Fotográ-
fico NOSSA CONTAGEM 2017. Lembre-se que esta declaração deve ser assinada e enviada, conforme estabelecido no item 5 deste Edital).

ANEXO III 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
CONCURSO FOTOGRÁFICO NOSSA CONTAGEM 2017

 Eu, __________________________________________________ (nome completo da pessoa fotografada), ______________ (nacionalidade), ____________ (estado 
civil), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ___________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº_____________________, residente na Rua __________________ nº ____, 
________________(cidade), ________ (estado), AUTORIZO o uso de minha imagem, constante na foto do participante ______________________________ (nome do 
participante), com o fim específico de participar do Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM 2017, a ser realizado pela Fundação Cultural do Município de Contagem – 
FUNDAC.
 A presente autorização, pautada no que dispõe a Lei Federal 9.610/98, abrangendo o uso da minha imagem na foto acima mencionada, é concedida a título 
gratuito à FUNDAC, podendo utilizá-la para fins jornalísticos, editoriais, didáticos, históricos, educacionais, inclusive em redes sociais, sendo defeso a utilização das 
imagens para fins comerciais.
 Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 
ora autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
 
 Contagem, ________ de ____________________ de 2017.

 _________________________________ (Assinatura)

 (___) __________-_________ (Telefone)
 
(cada pessoa que aparecer e puder ser identificada na foto deverá assinar um termo como este).

ANEXO IV
DECLARAÇÃO

Nome:_________________________________________________________________
Data de Nascimento:______/______/_______
CPF: ___________________ Documento de Identidade: ___________________
Endereço: ______________________________________________________________
Nº:_______________ Bairro: _______________________________________________
Cidade: ______________________________________________ UF: ______________
Cep: _______________-________
Telefone: (____) _______-_______  E-mail: ____________________________

 Declaro autorizar, concordar e ter ciência de que as obras confeccionadas e custeadas pela Fundação de Cultura do Município de Contagem – FUNDAC serão de 
sua propriedade podendo, doar, dispor ou fazer o que bem decidir com o referido objeto determinado, produzido para fins da exposição de foto de minha autoria 
inscrita no Concurso Fotográfico NOSSA CONTAGEM 2017.
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 Contagem, ________ de ____________________ de 2017.

_____________________________________________________________
Assinatura do Candidato

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 099, de 21 DE JULHO DE 2017.

Rescinde Contrato Administrativo da Candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2016 da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC e dá outras 
providências.

O Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - Rescindir, o Contrato Administrativo, a pedido, da servidora Angélica Imaculada da Silva, do cargo de Professora de Português – Peb2, matrícula 13913943 , 
a partir de 30/07/2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

JOAQUIM ANTÔNIO GONÇALVES
PRESIDENTE INTERINO

Transcon

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 18/07/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões. 

SESSÃO ORDINÁRIA N° 023/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

18/07/2017 1382/2016 8219 DEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1383/2016 8220 DEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1384/2016 8231 DEFERIDO Consócio Sul

18/07/2017 1385/2016 8236 DEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1474/2016 8337 DEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1103/2016 7575 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1105/2016 7596 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1106/2016 7580 INDEFERIDO Consórcio Norte
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18/07/2017 1107/2016 7579 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1108/2016 7578 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1109/2016 7577 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1110/2016 7576 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1288/2016 6623 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1290/2016 6628 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1291/2016 6630 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1327/2016 6667 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1328/2016 6671 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1339/2016 6675 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1342/2016 6679 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1343/2016 6691 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1357/2016 8189 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1434/2016 6686 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/07/2017 1531/2017 8480 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/07/2017 1536/2017 8544 INDEFERIDO Consórcio Norte

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 18 de Julho de 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra 
Presidente JARIT - Contagem

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – TRANSCON
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem/MG – TransCon, torna pública a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, tipo menor preço por 
lote– Processo Administrativo nº 024/2017, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação, higienização, limpeza 
(Auxiliar de Serviços Gerais), Atendente, Copeiro, Encarregado, Portaria, Recepcionista, Supervisor Administrativo e manutenção predial (Zelador), a serem executados 
de forma contínua na sede da TransCon com fornecimento de mãos de obra e utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s,  na forma defini-
da pelo termo de referência e edital.
Entrega dos envelopes A e B: até as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 04 de agosto de 2017. 
Sessão de Abertura dos Envelopes: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 04 de agosto de 2017. 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através do site www.contagem.mg.gov.br. 
Contagem, 20 de julho de 2017.
Kênia Janaina de S. M. Silveira
Pregoeira Transcon
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