
 

EDITAL PÚBLICO 7/2014 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e 
considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-04/2013, e a Portaria nº 149 de 1º de outubro 
de 2013, torna pública, a convocação para a contratação temporária para suprimento de vagas do 
quadro de pessoal da FUNEC, obedecendo-se a classificação entre os candidatos presentes de 
acordo com o cronograma abaixo: 
 

1. CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA: 

CARGO / FUNÇÃO VAGAS DATA HORÁRIO 

Consultor especialista em Intervenções 
artísticas / paisagísticas  

01 28/2/2014 9H 

 
1.1. As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas. 
 
Local: FUNEC –  Av. João César de Oliveira, 2415 – Eldorado  - Contagem  
                           Telefone: 3356-6695  
 
2.  O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos: 
a) 02 (duas) fotografias 3x4;  
b) Fotocópia da Certidão de nascimento ou de casamento;  
c) Fotocópia da Carteira de Identidade;  
d) Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;  
e) Fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição;  
f) Fotocópia do Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;  
g) Fotocópia do CPF e do Cartão PIS/PASEP;  
h) Fotocópia do documento de habilitação profissional;  
i) Laudo médico das condições físicas e mentais do candidato, informando que o candidato está apto 
para o exercício da função; (SERÁ ENCAMINHADO PELA FUNEC NO ATO DA CONTRATAÇÃO) 
j) Comprovante de endereço atualizado (conta de água, luz ou telefone);  
k) Comprovante de que o candidato atende aos pré - requisitos e escolaridade exigidos para a 
função;  
l) Declaração de acúmulo, ou não, de cargos e funções;  
m) Originais dos documentos apresentados para a avaliação de títulos 
 
OBSERVAÇÕES 

 As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, que após verificação 
de cada um, serão devolvidos a cada candidato. 

 Os candidatos que foram contratados pelo PSS acima citado não poderão ser contratados 
novamente. 

 
Contagem, 24 de fevereiro de 2014. 

 
 

Karla Roque Miranda Pires 
Presidente 

 

 

 


