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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - Funec 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES  

(PÓS – MÉDIO) - EDITAL 01- 2019 

 

2ª Retificação – Da inscrição no Processo Seletivo 

 
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 público aos interessados que 

estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo de Estudantes para ingresso nos Cursos de 

Educação Profissional Técnica em Química, Farmácia e Análises Clínicas na forma subsequente 

(Pós- Médio), ofertados pela Fundação de Ensino de Contagem – Funec - na Unidade Centec com 

ingresso no 2° semestre de 2019. 

 

 

Onde se lê: 

1. DAS VAGAS, LOCAL E TURNO             

1.4.3 Período de inscrição: a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 2 de setembro de 2019 

(horário de Brasília) ao dia 20 de setembro de 2019, às 23h59min obedecidas as normas 

constantes neste edital. 

 

 

Leia-se: 

 

1.4.3 Período de inscrição: a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 2 de setembro de 2019 

(horário de Brasília) ao dia 27 de Setembro de 2019, às 23h59mim obedecidas as normas 

constantes neste edital.   

 

 

Onde se lê: 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

3.4 Período de inscrição: a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 2 de setembro de 2019 

(horário de Brasília) ao dia 20 de setembro de 2019, às 23h59min obedecidas as normas 

constantes neste edital. 
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3.4.Período de inscrição: a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 2 de setembro de 2019 

(horário de Brasília) ao dia 27 de setembro de 2019, às 23h59min obedecidas as normas 

constantes neste edital. 

 

 

Onde se lê: 

 

4. O LOCAL E HORÁRIO DA PROVA 
 

a. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá 

protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na administração da 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, solicitação especificando as condições necessárias para a realização da 

prova, no período de 2 de setembro a 20 de setembro de 2019 (exceto sábado, domingo, feriado 

e recesso. 

b. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá 

protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na administração da 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, solicitação especificando as condições necessárias para a realização da 

prova, no período de 2 de setembro a 20 de setembro de 2019 (exceto sábado, domingo, feriado 

e recesso). 

 

 

Leia-se: 

 

4. O LOCAL E HORÁRIO DA PROVA 

 

a. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá 

protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na administração da 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, solicitação especificando as condições necessárias 

para a realização da prova, no período de 2 de setembro a 27 de setembro de 2019 

(exceto sábado, domingo, feriado e recesso). 

 

 



 

Rua Coimbra, 100, 2º andar, Santa Cruz Industrial, Contagem-MG – Cep: 32340-490     (31)3391-6187             funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 

 

   b. O candidato que necessitar de condições especiais no dia da aplicação das provas deverá 

protocolar em nome da Comissão de Processo Seletivo, na administração da 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, solicitação especificando as condições necessárias para a realização da 

prova, no período de 2 de setembro a 27 de setembro de 2019 (exceto sábado, domingo, feriado 

e recesso). 

 

Onde se lê: 

 
Anexo I – Cronograma Básico 

 
 

Etapas 
 

Datas 

Publicação do edital 27 de agosto de 2019 

Solicitação de pedido de isenção 28 e 29 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 4 de setembro de 2019 

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de 
isenção 

5 e 6 de setembro de 2019 

Resultado dos pedidos de isenção – Após análise de 
recursos 

11 de setembro de 2019 

INSCRIÇÃO (VIA INTERNET) 2 a 20 de setembro de 2019 

Solicitação de condições especiais para realização da 
prova e entrega do Laudo Médico para concorrer como 
candidato deficiente 

 
2 a 20 de setembro de 2019 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) 30 de setembro de 2019 

DATA DA PROVA (REDAÇÃO) 6 de outubro de 2019 

Resultado da avaliação das redações - classificação 10 de outubro de 2019 

Recurso contra a classificação preliminar 11 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado do recurso 14 de outubro de 2019 

Publicação da classificação final após recurso 14 de outubro de 2019 

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 21 de outubro de 2019 

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja) 22 de outubro de 2019 

MATRICULA (2ª CHAMADA) 22 de outubro de 2019 

Início das aulas 04 de novembro de 2019 
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Anexo I – Cronograma Básico 
 

 
Etapas 

 
Datas 

Publicação do edital 27 de agosto de 2019 

Solicitação de pedido de isenção 28 e 29 de agosto de 2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção 4 de setembro de 2019 

Recurso contra aos indeferimentos dos pedidos de 
isenção 

5 e 6 de setembro de 2019 

Resultado dos pedidos de isenção – Após análise de 
recursos 

11 de setembro de 2019 

INSCRIÇÃO (VIA INTERNET) 2 a 27 de setembro de 2019 

Solicitação de condições especiais para realização da 
prova e entrega do Laudo Médico para concorrer como 
candidato deficiente 

 
2 a 27 de setembro de 2019 

Impressão do comprovante definitivo de inscrição (CDI) 02 de outubro de 2019 

DATA DA PROVA (REDAÇÃO) 6 de outubro de 2019 

Resultado da avaliação das redações - classificação 10 de outubro de 2019 

Recurso contra a classificação preliminar 11 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado do recurso 14 de outubro de 2019 

Publicação da classificação final após recurso 14 de outubro de 2019 

MATRÍCULA (1ª CHAMADA) 21 de outubro de 2019 

Divulgação das vagas remanescentes (caso haja) 22 de outubro de 2019 

MATRICULA (2ª CHAMADA) 22 de outubro de 2019 

Início das aulas 04 de novembro de 2019 

 

Contagem, 20 de Setembro de 2019 

 

 

 

 
Sueli Maria Baliza Dias 

Presidente da Fundação de Ensino de Contagem -Funec 

 

 


