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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM  

Edital de Credenciamento nº 02/2018 

 
 

1ª RETIFICAÇÃO 

 

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – Funec - Sueli Maria Baliza 

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

torna pública a 1ª retificação relacionada à escolaridade mínima, requisitos e 

atribuições dos colaboradores externos e ao novo endereço da Fundação de 

Ensino de Contagem referido no Edital do Processo para Credenciamento de 

Colaboradores Externos para Apoiar as Atividades Logísticas dos Concursos 

Públicos, Processos Seletivos Simplificados – PSS e demais Processos 

Seletivos. 

 

1) No quadro do item 2, das atividades de apoio logístico 

 

Onde se lê: 
 

Código Função 

Escolaridade mínima 
exigida e Requisito de 
experiência mínima na 

função 

Atribuições Remuneração 

301 
Elaborador 
de questões 

de prova 

Ensino Superior Completo 
na área específica de 
atuação e Comprovar 02 
(duas) participações na 
função (área de processos 
seletivos e concursos 
públicos). 

a) Responsabilizar-se 
diretamente pela execução do 
objeto pactuado, de acordo 
com as diretrizes e as 
normas estipuladas no Manual 
Básico de Elaboradores de 
Provas de Concursos e PSS; 
b) Atentar para o prazo pré-
estipulado para a entrega do 
material; 
c) Gravar o trabalho realizado, 
preferencialmente, em 
“pendriwe” e entregá-lo 
diretamente no Departamento 
de Concursos, Programas e 
Parcerias, situado à Rua Lino 
de Moro, nº 101, 3º 
andar, Bairro Inconfidentes – 
Contagem/MG, CEP 
32.260-090, dentro do prazo 
estabelecido; 

Graduação 
R$60,00 por 

questão 

Especialização 
R$70,00 por 

questão 

Mestrado 
R$80,00 por 

questão 

Doutorado 
R$90,00 por 

questão 
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Código Função 

Escolaridade mínima 
exigida e Requisito de 
experiência mínima na 

função 

Atribuições Remuneração 

d) Sugerir conteúdo e 
bibliografias atualizados e 
vigentes, quando solicitado(a); 
e) Indicar e citar, 
obrigatoriamente, de acordo 
com as normas da ABNT, as 
bibliografias sugeridas; 
f) Elaborar questões de acordo 
com sua área de 
formação, respeitando a 
bibliografia sugerida no 
edital; 
g) Elaborar questões inéditas 
e exclusivas; 
h) Não vincular mais de três 
questões a uma 
mesma referência ou texto, 
com exceção das 
questões de português, 
limitada ao máximo de 
cinco; 
i) Revisar as questões 
elaboradas; 
j) Redigir as questões com a 
seguinte formatação: 
fonte Arial12, espaçamento 
entre linhas de 1,5, lista 
numerada com letras em 
maiúsculo (A, B, C, D); 
k) Elaborar questões com 
quatro alternativas de 
respostas; 
l) Justificar todas as questões 
com a fundamentação legal, 
memória de cálculo e 
referência bibliográfica 
utilizada; 
m) Responder 
tempestivamente todas as 
questões contestadas em via 
de recurso, dentro do prazo 
estipulado pelo Departamento 
de Concursos, 
Programas e Parcerias; 
n) Responder cada recurso em 
folha individual 
apresentando a 
fundamentação legal, memória 
de cálculo e referência 
bibliográfica utilizada, 
conforme 
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Código Função 

Escolaridade mínima 
exigida e Requisito de 
experiência mínima na 

função 

Atribuições Remuneração 

modelo apresentado no 
Manual Básico de 
Elaboradores de Provas de 
Concursos e PSS; 
o) Elaborar parecer sobre 
recurso(s) impetrados pelos 
candidatos com relação à 
nulidade/revisão de 
questão(ões) por ele 
elaborada(s). 
p) Promover todos os atos 
necessários à efetiva e eficaz 
execução do objeto ora 
pactuado. 

302 
Elaborador 
de proposta 
de redação 

Curso de nível superior 
em “Letras” ou na área de 
atuação(licenciatura ou 
bacharelado) completo e 
comprovar 02 (duas) 
participações na função 
(área de processos 
seletivos e concursos 
públicos). 

a) Responsabilizar-se 
diretamente pela execução do 
objeto pactuado, de acordo 
com as diretrizes e as normas 
estipuladas no Manual Básico 
de Elaboradores de Provas de 
Concursos e PSS; 
b) Atentar para o prazo pré-
estipulado para a entrega 
do material; 
c) Gravar o trabalho realizado 
preferencialmente em 
“pendriwe” e entregar o 
mesmo diretamente no 
Departamento de Concursos, 
Programas e 
Parcerias, situado na Rua Lino 
de Moro, nº 101, 3º 
andar, Bairro Inconfidentes – 
Contagem/MG, CEP 
32.260-090, dentro do prazo 
estabelecido; 
d) Sugerir conteúdo e 
bibliografias atualizados e 
vigentes, quando solicitado(a); 
e) Indicar e citar 
obrigatoriamente, de acordo 
com as normas da ABNT, as 
bibliografias sugeridas; 
f) Elaborar questões de acordo 
com sua área de 
formação, respeitando a 
bibliografia sugerida no 
edital; 
g) Elaborar questões inéditas 
e exclusivas; 
h) Revisar as questões 

Graduação 
R$180,00 por 

questão 

Especialização 
R$200,00 por 

questão 

Mestrado 
R$220,00 por 

questão 

Doutorado 
R$240,00 por 

questão 
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Código Função 

Escolaridade mínima 
exigida e Requisito de 
experiência mínima na 

função 

Atribuições Remuneração 

elaboradas; 
i) Redigir as questões com a 
seguinte formatação: 
fonte Arial12, espaçamento 
entre linhas de 1,5, lista 
numerada com letras em 
maiúsculo (A, B, C, D); 
j) Responder tempestivamente 
todas as questões contestadas 
em via de recurso, dentro do 
prazo estipulado pelo 
Departamento de Concursos, 
Programas e Parcerias; 
k) Responder cada recurso em 
folha individual, de 
questão(ões) por ele 
elaborada(s), apresentando a 
fundamentação legal, memória 
de cálculo e referência 
bibliográfica utilizada; 
l) Promover todos os atos 
necessários à efetiva e eficaz 
execução do objeto ora 
pactuado. 

303 

Corretor de 
redação/ 
questão 

dissertativa 

O participante deverá 
comprovar a conclusão de 
curso de nível superior em 
“Letras” ou na área de 
atuação(licenciatura ou 
bacharelado) e comprovar 
01 (uma) participação na 
função (área de processos 
seletivos e concursos 
públicos). 

a) Realizar a correção 
ortográfica das provas, 
recursos e etc.; 
b) Realizar a correção das 
provas de acordo com os 
critérios estabelecidos no 
edital. 

R$5,50 por 
redação 

304 
Revisor de 

prova 

O participante deverá 
comprovar a conclusão  
de curso de nível superior 
em “Letras” (licenciatura 
ou bacharelado) e 
comprovar 02 (duas) 
participações na função 
(área de processos 
seletivos e concursos 
públicos). 

a) Realizar a correção 
ortográfica das provas, 
recursos e etc; 
b) Realizar a correção das 
provas de acordo com os 
critérios estabelecidos no 
edital. 

R$25,00 por 
hora 

 

 

 

 

Leia-se: 
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Código Função 
Escolaridade mínima exigida 
e Requisito de experiência 

mínima na função 

Atribuições Remuneração 

301 
Elaborador 
de questões 

de prova 

Ensino Superior completo na 
área específica de atuação e 
comprovar duas participações 
na função (área de processos 
seletivos e concursos 
públicos). 

a) Responsabilizar-se 
diretamente pela 
execução do objeto 
pactuado 
b) Atentar para o prazo 
pré-estipulado para a 
entrega do material; 
c) Gravar o trabalho 
realizado, 
preferencialmente, em 
“pen drive” e entregá-lo 
diretamente na Diretoria 
de Prestação de Serviços,  
situada à Rua Coimbra, nº 
100, 2° andar, bairro 
Santa Cruz Industrial – 
Contagem/MG, CEP 
32.340-490, dentro do 
prazo estabelecido; 
d) Sugerir conteúdo e 
bibliografias atualizados e 
vigentes, quando 
solicitado(a); 
e) Indicar e citar, 
obrigatoriamente, de 
acordo com as normas da 
ABNT, as bibliografias 
sugeridas; 
f) Elaborar questões de 
acordo com sua área de 
formação, respeitando a 
bibliografia sugerida no 
edital; 
g) Elaborar questões 
inéditas e exclusivas; 
h) Não vincular mais de 
três questões a uma 
mesma referência ou 
texto, com exceção das 
questões de português, 
limitadas ao máximo de 
cinco por referência ou 
texto; 
i) Revisar as questões 
elaboradas; 
j) Redigir as questões com 
a seguinte formatação: 
fonte Arial12, 
espaçamento entre linhas 
de 1,5, lista numerada 
com letras em maiúsculo 
(A, B, C, D); 

Graduação 
R$60,00 por 

questão 

Especialização 
R$70,00 por 

questão 

Mestrado 
R$80,00 por 

questão 

Doutorado 
R$90,00 por 

questão 
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Código Função 
Escolaridade mínima exigida 
e Requisito de experiência 

mínima na função 

Atribuições Remuneração 

k) Elaborar questões com 
quatro alternativas de 
respostas; 
l) Justificar todas as 
questões com a 
fundamentação legal, 
memória de cálculo e 
referência bibliográfica 
utilizada; 
m) Responder 
tempestivamente à 
contestação de todas as 
questões em via de 
recurso, dentro do prazo 
estipulado pela Diretoria 
de Prestação de Serviços; 
n) Responder a cada 
recurso em folha individual 
apresentando a 
fundamentação legal, 
memória de cálculo e 
referência bibliográfica 
utilizada; 
o) Elaborar parecer sobre 
recurso(s) impetrados 
pelos candidatos com 
relação à nulidade/revisão 
de questão(ões) por ele 
elaborada(s). 
p) Promover todos os atos 
necessários à efetiva e 
eficaz execução do objeto 
ora pactuado. 

302 
Elaborador 
de proposta 
de redação 

Curso de nível superior em 
“Letras” ou na área de atuação 
(licenciatura ou bacharelado) 
completo e comprovar 02 
(duas) participações na função 
(área de processos seletivos e 
concursos públicos). 

a) Responsabilizar-se 
diretamente pela 
execução do objeto 
pactuado; 
b) Atentar para o prazo 
pré-estipulado para a 
entrega 
do material; 
c) Gravar o trabalho 
realizado 
preferencialmente em 
“pen drive” e entregar o 
mesmo diretamente na 
Diretoria de Prestação de 
Serviços, situada na Rua 
Coimbra, nº 100, 2º andar, 
Bairro Santa Cruz 
Industrial – 

Graduação 
R$180,00 por 

questão 

Especialização 
R$200,00 por 

questão 

Mestrado 
R$220,00 por 

questão 
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Código Função 
Escolaridade mínima exigida 
e Requisito de experiência 

mínima na função 

Atribuições Remuneração 

Contagem/MG, CEP 
32.340-490, dentro do 
prazo estabelecido; 
d) Sugerir conteúdo e 
bibliografias atualizados e 
vigentes, quando 
solicitado(a); 
e) Indicar e citar 
obrigatoriamente, de 
acordo com as normas da 
ABNT, as bibliografias 
sugeridas; 
f) Elaborar questões de 
acordo com sua área de 
formação, respeitando a 
bibliografia sugerida no 
edital; 
g) Elaborar propostas de 
redação inéditas e 
exclusivas; 
h) Revisar as propostas 
de redação elaboradas; 
i) Redigir as questões com 
a seguinte formatação: 
fonte Arial12, 
espaçamento entre linhas 
de 1,5, lista numerada 
com letras em maiúsculo 
(A, B, C, D); 
j) Responder 
tempestivamente à 
contestação de todas as 
questões em via de 
recurso, dentro do prazo 
estipulado pela Diretoria 
de Prestação de Serviços; 
k) Responder a cada 
recurso em folha 
individual, de 
questão(ões) por ele 
elaborada(s), 
apresentando a 
fundamentação legal, 
memória de cálculo e 
referência bibliográfica 
utilizada; 
l) Promover todos os atos 
necessários à efetiva e 
eficaz execução do objeto 
ora pactuado. 

Doutorado 
R$240,00 por 

questão 

303 
Corretor de 

redação/ 
O participante deverá 
comprovar a conclusão 

a) Realizar a correção 
ortográfica das provas, 

R$5,50 por 
redação 
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Código Função 
Escolaridade mínima exigida 
e Requisito de experiência 

mínima na função 

Atribuições Remuneração 

questão 
dissertativa 

de curso de nível superior em 
“Letras” ou na área de 
atuação(licenciatura ou 
bacharelado) e comprovar 01 
(uma) participação na 
função (área de processos 
seletivos e concursos 
públicos). 

recursos, etc.; 
b) Realizar a correção das 
provas de acordo com os 
critérios estabelecidos no 
edital. 

304 Revisor 

O participante deverá 
comprovar a conclusão de 
curso de nível superior em 
Letras (licenciatura ou 
bacharelado)  ou formação de 
nível superior com experiência 
comprovada de, no mínimo, 
dois anos em elaboração de 
editais de processos seletivos 
públicos. 
 

a) Realizar a correção 
ortográfica das provas, 
propostas, editais, 
recursos, redações oficiais 
e etc; 
b) Realizar a correção das 
provas de acordo com os 
critérios estabelecidos no 
edital; 
c) Captação e seleção de 
colaboradores; 
d) Formatação e 
diagramação das provas, 
propostas, editais, 
recursos, redações oficiais 
e outros gêneros textuais. 
e) elaboração e aplicação 
de critérios para correção 
de provas discursivas. 

R$25,00 por 
hora 

 

2) No item 4.4 sobre o endereço da Fundação 

 

Onde se lê: 
 

4.4. a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, munido de procuração com 

poderes específicos, na Funec - Diretoria de Promoção de Concursos e 

Processos Seletivos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro 

Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090, no horário de 8h às 12h e de 

13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), a partir do dia previsto 

no item 4.4 deste Edital ou; b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos 

Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem 

– FUNEC - Diretoria de Concursos, 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 a data estabelecida 

no item 4.4, deste Edital. 
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Leia-se: 

 

4.4. a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, munido de procuração com 

poderes específicos, à Diretoria de Prestação de Serviços da Funec, no 

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

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

2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), a partir do dia previsto no item 4.4 

deste Edital ou; b) via Sedex ou AR, postado nas agências dos correios com 

custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem – Funec - 

Diretoria de Prestação de Serviços, 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 a data 

estabelecida no item 4.4, deste edital. 

 

 

Contagem, 13 de novembro de 2019. 

 

Sueli Maria Baliza Dias 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem (Funec) 

 

 

 

 


