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A FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do processo seletivo simplificado PSS 01/2021 

RESOLVE:  

Convocar  PROFESSORES PB2  E SECRETÁRIA ESCOLAR para suprimento de  VAGAS para atuação nas Unidades Escolares, 

conforme relação nominal, por ordem de classificação, data e horário, abaixo: 

 
 

NOME (CONVOCADO) 
 

CLASSIFICAÇÃO 
 

CARGO 
 

DATA 
 

HORÁRIO 

THAÍS ALVES DE FARIA COSTA  
5ºP/N  - 12ºA/C 

 

SECRETÁRIA ESCOLAR 

11/05/2021 
 

09:00 
 

LEONARDO DE AZEVEDO FERREIRA 
 

3º P/N – 50º A/C QUÍMICA 
 

11/05/2021 
10:00 

TATIANA DE OLIVEIRA RAMOS 
 

9º A/CC BIOLOGIA 
11/05/2021 

11:00 

01- Local do Atendimento: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM: RUA COIMBRA, 100 – SANTA CRUZ INDUSTRIAL 
TELEFONE: 3391-7669 

 

02 - Informações: 3391-7669 ou no endereço eletrônico: www.contagem.mg.gov.br (Entrar no link Portal do Servidor, no link Serviços e 
Publicações, no link Concursos e Seleções, no link Nomeações e Contratações, no link Aprovados no PSS 01/2021 (Professores) e 
depois no link referente ao Edital). 

 

03- As vagas podem sofrer alterações até antes do início da convocação. 
 

04– Atenção: Serão concedidos 15 minutos de tolerância, entre o horário determinado para o início da Convocação Pública e o 

efetivo chamamento dos candidatos, conforme o agendamento para cada cargo. Após o tempo de tolerância, haverá fechamento dos 
portões, não sendo permitida a entrada de candidatos que se apresentarem depois deste prazo.  

Orientações gerais: 

 Atenção para a data e horário de comparecimento na chamada. 

 O servidor deverá usar máscara o tempo todo e trazer sua própria caneta. 

 Não poderá, de forma alguma, entrar acompanhante do servidor contratado no dia do atendimento. 

 Todos devem manter distanciamento e evitar aglomerações no auditório e na sala de atendimento. 

 Fique em casa se não se sentir bem. Se você tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, procure atendimento médico. 

 O candidato impossibilitado de comparecer no dia da Convocação Pública, poderá ser representado por procurador, munido de procuração 

devidamente registrada no cartório e documento de identificação pessoal. 

 Finalizando o atendimento, o servidor deve deixar as dependências da FUNEC, para evitar aglomerações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contagem.mg.gov.br/

