
 

EDITAL PÚBLICO 04/2012 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

A Presidência da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, no uso de suas atribuições e 
considerando o Processo Seletivo Simplificado – PSS-01/2010, e a Portaria 2883/2005, torna pública, a 
convocação para a contratação temporária para suprimento da vaga 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 Nº DE AULAS TURNO DATA HORÁRIO 

Prof.de Informática 50 Manhã/Tarde 15/02/2012  
Quarta-feira 

10h30min 

 

1.1. As vagas que surgirem até a data do atendimento poderão ser acrescidas. 
 

Local: FUNEC – Rua Portugal, 08  - Glória -  Contagem / Telefone: 3356-6695  ou 3391-6036 

2. O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos: 
a. 02 (duas) fotografias 3x4 
b. Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 
c. Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF 
d. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e cartão de vacina atualizado 
e. Fotocópia do Título de Eleitor, bem como do(s) comprovante(s) de votação na última eleição 
f. Fotocópia do Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino 
g. Fotocópia do Cartão PIS/PASEP. Se não foi cadastrado no PIS/PASEP anteriormente, deverá trazer 

fotocópia  da carteira de trabalho, onde consta o nº e a série para que seja  providenciado 

o         cadastramento. Caso não tenha carteira de trabalho, deverá providenciá-la. 

h. Fotocópia do Histórico Escolar e diploma de conclusão de curso superior ou histórico e 

declaração de que   o diploma está em fase de registro. 

i. Declaração de Acúmulo, ou não, de Cargos e Funções. (O formulário será fornecido e preenchido no 
ato da     contratação). 

j. 02 (dois) comprovantes de endereço (Conta de água, luz ou telefone). 
k. Para os portadores de necessidades especiais, o laudo médico atestando a espécie ou o grau de sua 

deficiência, com a expressa referência ao código correspondente do CID. 
l. Laudo médico das condições físicas e mentais do candidato, subscrito por médico do setor de 

Medicina do  Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando que o candidato está apto 
para o exercício do cargo  (Informações no ato da contratação) 

OBSERVAÇÕES 
� As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais, que após verificação 

de cada um, serão devolvidos a cada candidato. 
3. Os candidatos que foram contratados pelo PSS acima citado não poderão ser contratados 

novamente. 
 

Contagem, 09 de fevereiro de 2012. 

Presidência da FUNEC 


