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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG  

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL PMC Nº 02/2019 

 
2ª RETIFICAÇÃO – Novo Endereço da Fundação de Ensino de Contagem 

 
O Prefeito do Município de Contagem (MG), ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE 

FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 

vigor e nos termos estabelecidos na Instrução Normativa n° 05/2007 (ver IN 

04/2008 e IN 2009) do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, torna 

pública a 1ª retificação do concurso público de provas para provimento de 

cargos do quadro permanente de pessoal da Administração Direta do Município 

de Contagem/MG, relacionada ao novo endereço da Fundação de ensino de 

Contagem. 

 
1) No item 5.4 sobre a isenção 

 
Onde se lê: 

 
5.4. O requerimento, citado no subitem 5.3, deverá ser entregue dentro do 

período das inscrições, em uma das seguintes formas:  

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Lino 

de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário de 

8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e 

recessos), dentro do prazo previsto no item 5.3 deste edital ou;  

b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas 

agências dos Correios e com custo por conta do candidato, à Diretoria de 

Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no 

endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 

Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data 

da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 5.3, deste edital. 
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Leia-se: 

 
5.4. O requerimento, citado no subitem 5.3, deverá ser entregue dentro do 

período das inscrições, em uma das seguintes formas:  

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua 

Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no 

horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados 

e recessos), dentro do prazo previsto no item 5.3 deste edital ou;  

b) Via Sedex ou por carta, ambos com Aviso de Recebimento (AR), postado nas 

agências dos Correios e com custo por conta do candidato, à Diretoria de 

Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no 

endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – 

Contagem/MG, CEP 32.340-490. Nesse caso, para a validade do pedido, a data 

da postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 5.3, deste edital. 

 

2) No quadro II do item 8.2.2.1 sobre a inscrição 

 

Onde se lê: 
  

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO 

Fundação de Ensino de 
Contagem – Funec 

Rua Lino de Moro, nº 101, 3º 
andar, Bairro Inconfidentes – 
Contagem/MG. 
Tel. 3391-6187. 

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

Prefeitura Municipal de 
Contagem / Secretaria 
Municipal de Administração 

Praça Presidente Tancredo 
Neves, 200, Bairro Camilo Alves, 
Contagem/MG - CEP 32.017-
900Tel. 3395-2373 

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

 

Leia-se: 
 

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO 

Fundação de Ensino de 
Contagem – Funec 

Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, 
Bairro Santa Cruz Industrial - 
Contagem/MG.  
Tel. 3391-6187. 

De 2ª a 6ª feira, 

de 8h às 12h e de 13h às 17h 
(exceto feriado ou recesso). 

Prefeitura Municipal de 
Contagem / Secretaria 
Municipal de Administração 

Praça Presidente Tancredo Neves, 
200, Bairro Camilo Alves, 
Contagem/MG - CEP 32.017-
900Tel. 3395-2373 

De 2ª a 6ª feira, 

de 8h às 12h e de 13h às 17h 
(exceto feriado ou recesso). 
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3) No item 8.2.7.1, sobre dificuldade para inscrição ou impressão de boleto 

ou CDI 

Onde se lê: 

 

8.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar 

sua inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou CDI, deverá entrar em contato 

com a Fundação de Ensino de Contagem – Funec, em uma das seguintes 

formas:  

a) através do telefone: (031) 3391-6187;  

b) pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes específicos, 

no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 

Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-

feira (exceto em feriados e recessos). 

 
Leia-se: 

 
8.2.7.1. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar 

sua inscrição ou imprimir o boleto bancário e/ou CDI, deverá entrar em contato 

com a Fundação de Ensino de Contagem – Funec, em uma das seguintes 

formas:  

a) através do telefone: (031) 3391-6187;  

b) pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes específicos, 

no endereço: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial –  

Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-

feira (exceto em feriados e recessos). 

 

4) No item 8.3.5 sobre a restituição da taxa de inscrição 

 
Onde se lê: 

8.3.5. 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 de seu documento de 

identidade, 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:  
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a) na Funec, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro 

Inconfidentes – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de 

segunda a sexta-feira (exceto em feriados e recessos).  

b) via Sedex ou AR, postado nas agências dos correios, a expensas do 

candidato, endereçado à Funec, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, 

Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, a data da 

postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste item. 

 
Leia-se: 

 
8.3.5. 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 de seu documento de 

identidade, 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: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz 

Industrial – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de 

segunda a sexta-feira (exceto em feriados e recessos).  

b) via Sedex ou AR, postado nas agências dos correios, a expensas do 

candidato, endereçado à Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, 

Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG – Contagem/MG, CEP 32.340-

490. Nesse caso, a data da postagem deverá obedecer ao prazo previsto neste 

item. 

 

5) No item 8.4.11 sobre o requerimento de isenção da taxa de inscrição 

 
Onde se lê: 

 

8.4.11. O requerimento de isenção indicado no item 8.4.3.1, acompanhado dos 

documentos comprobatórios da situação econômica financeira do candidato, de 

acordo com a condição em que o candidato se enquadrar, deverá ser entregue 

em uma das seguintes formas:  

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua Lino 
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de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário das 

8 às 12h e de 13 às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso), 

dentro do prazo previsto no item 8.4.8, alínea a, deste edital ou;  

b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), a expensas do candidato, 

endereçada à Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de 

Contagem - Funec, Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 

Contagem/MG. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem 

deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.4.8 alínea a, deste edital. 

 
Leia-se: 

 

8.4.11. O requerimento de isenção indicado no item 8.4.3.1, acompanhado dos 

documentos comprobatórios da situação econômica financeira do candidato, de 

acordo com a condição em que o candidato se enquadrar, deverá ser entregue 

em uma das seguintes formas:  

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, no endereço: Rua 

Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no 

horário das 8 às 12h e de 13 às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e 

recesso), dentro do prazo previsto no item 8.4.8, alínea a, deste edital ou;  

b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), a expensas do candidato, 

endereçada à Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de 

Contagem - Funec, Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz 

Industrial – Contagem/MG. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da 

postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.4.8 alínea a, 

deste edital. 

 
6) No item 8.4.21 sobre a fundamentação objetiva do indeferimento de 

recurso 
 

Onde se lê: 
 

8.4.21. A fundamentação objetiva sobre o indeferimento do pedido de isenção da 

taxa de inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 8.4.18 

deste edital, nas seguintes formas:  
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a) na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - 

Funec, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 

Contagem/MG, CEP 32.260-090, no horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, até 

a data limite de encerramento das inscrições, a ser consultada pelo próprio 

candidato ou por terceiro capaz, munido de procuração com poderes 

específicos;  

b) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na  

“Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal. 

Nesse caso, é necessário que o(a) candidato(a) já tenha efetuado a inscrição. 

 

Leia-se: 
 

8.4.21. A fundamentação objetiva sobre o indeferimento do pedido de isenção da 

taxa de inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 8.4.18 

deste edital, nas seguintes formas:  

a) na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - 

Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial 

– Contagem/MG, CEP 32.340-490, no horário das 8h às 12h e de 13h às 17h, 

até a data limite de encerramento das inscrições, a ser consultada pelo próprio 

candidato ou por terceiro capaz, munido de procuração com poderes 

específicos;  

b) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na  

“Área do Candidato”, por meio do link correspondente a cada fase recursal. 

Nesse caso, é necessário que o(a) candidato(a) já tenha efetuado a inscrição. 

 
7) No item 8.5.2.1 sobre a dificuldade em obter o CDI 

 
Onde se lê: 

 
8.5.2.1 Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato 

com a Funec, até o dia 19 de novembro de 2019, exceto sábado, domingo, 

recesso e feriado por meio de uma das seguintes formas:  

a) telefone: (031) 3391-6187 ou;  

b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou;  
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c) pessoalmente ou por terceiro munido de procuração com poderes específicos, 

no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, bairro Inconfidentes – 

Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-

feira (exceto feriado e recesso) 

 
Leia-se: 

 
8.5.2.1 Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato 

com a Funec, até o dia 19 de novembro de 2019, exceto sábado, domingo, 

recesso e feriado por meio de uma das seguintes formas:  

a) 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: Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – 

Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-

feira (exceto feriado e recesso). 

 

8) No item 9.33.2 sobre a candidata lactante 

 

Onde se lê: 

9.33.2. A solicitação deverá ser feita em até sete dias úteis antes da data de 

realização da prova, por meio de requerimento datado, assinado e entregue, 

pessoalmente ou por terceiros, na Diretoria de Prestação de Serviços da 

Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada na Rua Lino de Moro, nº 

101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h e 

13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, ou por e-mail 

funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 

Leia-se: 
 
9.33.2. A solicitação deverá ser feita em até sete dias úteis antes da data de 

realização da prova, por meio de requerimento datado, assinado e entregue, 

pessoalmente ou por terceiros, na Diretoria de Prestação de Serviços da 

Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada na Rua Coimbra, nº 100, 2º 

andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no horário das 8h às 12h 

e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, ou por e-

mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 

mailto:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
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9) No item 9.34.2 sobre o candidato transgênero 

 
Onde se lê: 

 
9.34.2. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c” do subitem 9.34.1, 

deverão ser entregues:  

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Rua Lino de Moro, nº 

101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG; no horário das 8h às 12h e 

das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, dentro do 

prazo previsto no item 9.33.4 deste edital;  

b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos 

Correios, a expensas do candidato, endereçado à Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Lino de 

Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. 

Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer 

aos prazos estabelecidos no item 8.2.2.2 deste edital. 

 
Leia-se: 

 
9.34.2. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c” do subitem 9.34.1, 

deverão ser entregues:  

a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na Rua Coimbra, nº 100, 2º 

andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG; no horário das 8h às 12h 

e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e recesso, dentro do 

prazo previsto no item 9.33.4 deste edital;  

b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos 

Correios, a expensas do candidato, endereçado à Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Coimbra, 

nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-

490. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 

obedecer aos prazos estabelecidos no item 8.2.2.2 deste edital.  
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10)  No item 11.2 sobre os recursos 

 
Onde se lê: 

 
11.2. Os recursos deverão ser obrigatoriamente entregues de uma das seguintes 

formas, dentro do período recursal:  

a) pessoalmente, pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Rua Lino de Moro, nº 

101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e 

de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso), dentro do 

prazo previsto no item 11.1 deste edital; 

b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos 

Correios, a expensas do candidato e endereçado à Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Lino de 

Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. 

Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer 

aos prazos estabelecidos no item 11.1 deste edital;  

c) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na 

“Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal. 

 
Leia-se: 

 

11.2. Os recursos deverão ser obrigatoriamente entregues de uma das seguintes 

formas, dentro do período recursal:  

a) pessoalmente, pelo candidato ou por terceiro, na Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Rua Coimbra, nº 100, 

2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, no horário de 8h às 

12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e recesso), dentro 

do prazo previsto no item 11.1 deste edital;  

b) via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), postado nas agências dos 

Correios, a expensas do candidato e endereçado à Diretoria de Prestação de 

Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Coimbra, 

nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem/MG, CEP 32.340-

490. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 

obedecer aos prazos estabelecidos no item 11.1 deste edital;  
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c) via internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na 

“Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal. 

 
11)  No item 11.7 sobre a disponibilização da justificativa do indeferimento de 

recurso 

Onde se lê: 
 

11.7. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 11.6 deste edital, a 

fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso 

ficará disponível para consulta individualizada do candidato nas seguintes 

formas:  

a) pessoalmente na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 

Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-

feira (exceto feriados e recessos);  

b) na internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na 

“Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal. 

 

Leia-se: 
 

11.7. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 11.6 deste edital, a 

fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso 

ficará disponível para consulta individualizada do candidato nas seguintes 

formas:  

a) pessoalmente na Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz 

Industrial – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 

segunda a sexta-feira (exceto feriados e recessos);  

b) na internet, pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na 

“Área do Candidato”, por meio do link correspondente à fase recursal. 

 

12)  No item 12.12 que trata das disposições gerais 

 

Onde se lê: 
 

12.13. Todas as informações e orientações a respeito deste concurso público, 

até a data da homologação, poderão ser obtidas: a) na Diretoria de Prestação de 
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Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, situada à Rua Lino de 

Moro n° 101, 3° andar, bairro Inconfidentes – Contagem/MG – CEP 32.260-090, 

das 8h às 12h e de 13h às 17h ou b) pelo telefone (31) 3391-6187 ou  

c) pelo e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br; 

 
Leia-se: 

 

 12.13. Todas as informações e orientações a respeito deste concurso público, 

até a data da homologação, poderão ser obtidas:  

a) na Diretoria de Prestação de Serviços da Fundação de Ensino de Contagem - 

Funec, situada à Rua Coimbra, nº 100, 2º andar, Bairro Santa Cruz Industrial 

– Contagem/MG – CEP 32.260-090, das 8h às 12h e de 13h às 17h ou  

b) pelo telefone (31) 3391-6187 ou  

c) pelo e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br; 

 

 

Contagem, 20 de agosto de 2019. 

 

__________________________________ 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 

Prefeito do Município de Contagem/MG 


