ERRATA:
Atendendo recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e,
complementando o Anexo III, ficam acrescidos ao EDITAL de Concurso Público nº 01/2010 da
Câmara Municipal de Contagem os seguintes incisos e alterados os anexos III e IV:
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1 Disposições gerais sobre as inscrições
6.1.14 – A Câmara Municipal de Contagem e Comissão de Concursos Públicos e Processos
Seletivos da FUNEC disponibilizarão 02 (dois) postos de inscrição com servidores para atender
aos candidatos interessados em efetivar sua inscrição para o certame e que não dispõem dos
meios eletrônicos necessários para fazê-la, que funcionarão das 08:30 às 16:30 horas, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, nos seguintes locais.
a) O POSTO Nº 1 funcionará na Câmara Municipal de Contagem, sediada à Praça
São Gonçalo, nº 18, Centro, Contagem/MG e,
b) O POSTO Nº 2 funcionará na FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem,
sediada à Rua Portugal, nº 08, Bairro Glória (Eldorado), Contagem/MG.

6.2 TAXA DE INSCRIÇÃO
6.2.2 – O candidato interessado em efetivar sua inscrição para o certame e não dispor de
recursos para arcar com a taxa de inscrição poderá requerer a isenção da taxa desde que o
faça através de requerimento protocolado diretamente no Posto de Inscrição instalado na
CÂMARA ou na FUNEC e comprove estar inscrito em algum dos programas sociais mantidos
pelo Governo Federal, para o que deverá apresentar junto com o requerimento o respectivo
comprovante.
6.2.3 – O prazo para que o candidato protocole o requerimento da isenção da taxa de inscrição
para o certame inicia-se em 02/08/2010 e expira-se em 16/08/2010.

ANEXO III
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
Onde se Lê:
1. Nível fundamental incompleto e Nível fundamental completo.
Conhecimentos comuns
a) Língua Portuguesa – Interpretação de textos e conhecimentos lingüísticos.
b) Matemática e raciocínio lógico

Leia- se:
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
a ) Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação.
Reconhecimento das classes de palavras; flexão de gênero e número dos substantivos e dos
adjetivos; substantivos coletivos. Flexão e emprego de verbos de uso freqüente. Sinônimos e
antônimos.
b) Matemática e Raciocínio Lógico
Problemas simples envolvendo as 04(quatro) operações matemáticas (somar, subtrair,
multiplicar e dividir); sistema de numeração, conjuntos numéricos: Números naturais e inteiros.
Raciocínio lógico. Estruturas Lógicas. Lógica de Argumentação. Resolução de situaçõesproblema.

FUNDAMENTAL COMPLETO
a) Língua Portuguesa
Interpretação de texto.Ortografia: emprego das letras, acentuação.Morfologia: classes de
palavras e suas flexões. Emprego dos pronomes de tratamento. Regências e concordâncias
nominal e verbal. Sinônimos e antônimos.
b) Matemática e Raciocínio Lógico
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e
decimal: operações e propriedades.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° grau. Sistema
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas:
tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Estruturas Lógicas. Lógica de Argumentação. Resolução
de situações-problema.

Onde se Lê:
2. Nível Médio completo.
Conhecimentos comuns
a)Língua Portuguesa – Interpretação de textos e conhecimentos lingüísticos.
b)Matemática e raciocínio lógico.

Leia- se:
2- NÍVEL MÉDIO COMPLETO

a) Língua Portuguesa
Conteúdo programático – Interpretação de texto. Ortografia:emprego das letras e
acentuação.Morfologia: classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras.
Verbos: conjugação,emprego dos tempos,modos e vozes verbais. Regras gerais de regências
e de concordâncias verbal e nominal. Emprego dos pronomes de tratamento. Emprego da
crase. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Emprego dos sinais de pontuação.

b) Matemática e Raciocínio Lógico
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e
mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e
operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2 ° graus; Sistemas de equações do 1° e
2° graus; Estudo do triângulo retângulo; relações m étricas no triângulo retângulo; relações
trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área
e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas
proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros
simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada;
Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais. Raciocínio lógico. Estruturas
Lógicas. Lógica de Argumentação. Resolução de situações-problema. Reconhecimento de
sequências e padrões.
Onde se Lê nos cargos:
3.2 – Nível Superior em Ciências Contábeis
3.3- Nível Superior em Direito com Inscrição na OAB
3.4- Nível Superior em Informática
3.5- Nível Superior em Administração
3.6- Nível Superior em Jornalismo
3.7- Nível Superior em Relações Públicas
Conhecimentos Comuns
a) Língua Portuguesa – Interpretação de texto e conhecimentos Lingüísticos.
Leia-se:

a)Língua Portuguesa
Interpretação de texto. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação.
Morfologia: classes de palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos:
conjugação,emprego dos tempos, modos e vozes verbais.Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Emprego da crase. Emprego dos pronomes de tratamento.
Emprego dos sinais de pontuação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, polissemia e
figuras de linguagem. Sintaxe: termos da oração e suas funções sintáticas. Orações
subordinadas e coordenadas.

Anexo IV
Edital CMC/ 01/2010
CRONOGRAMA BÁSICO
Concurso Público Câmara Municipal de Contagem

ATIVIDADE
DATA
Inscrições via Internet
02/08/10 à 23/08/10
Protocolo de requerimento de isenção da taxa de inscrição
02/08/10 à 16/08/10
Publicação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
19/08/2010
Divulgação na Internet dos locais e horários para realização das Provas
A partir de 03/09/10
Objetivas e Provas Abertas
19/09/10
Aplicação das Provas Objetivas
20/09/10
Divulgação na Internet dos gabaritos das Provas Objetivas
Interposição de recursos contra as questões e os gabaritos das Provas
21/09 e 22/09/10
Objetivas
Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra
23/09/10
as questões e os gabaritos das Provas Objetivas
23/09/10
Divulgação na Internet dos gabaritos finais das Provas Objetivas
04/10/2010
Divulgação na Internet do resultado classificatório da Prova Objetiva
Interposição de recursos contra o resultado classificatório da Prova
05 e 06/10/2010
Objetiva
Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra
08/10/2010
o resultado classificatório da Prova Objetiva
Divulgação na Internet do resultado classificatório da Prova Objetiva ,
08/10/10
após recursos
Divulgação na Internet da convocação dos candidatos para a Prova de
08/10/10
Títulos
13/10/10
Recebimento dos Títulos na FUNEC
15/10/10
Publicação do resultado e classificação final
20 e 21/10/10
Interposição de recursos contra o resultado e classificação final
Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra
25/10/10
o resultado e classificação final
26/10/10
Divulgação na Internet do resultado e classificação final, após recursos
28/10/10
Homologação

