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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DESTINADA À CONCESSÃO DE 

BOLSA- FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DO 

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – 

PRONATEC/FUNEC 

EDITAL Nº 02/2019 
 

1ª RETIFICAÇÃO 
 

A Vice-Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - Funec, Raquel 

Parreira Reis Carvalho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, torna pública a primeira retificação do edital para seleção 

pública simplificada destinada à concessão de bolsa-formação para membros do 

Comitê Gestor do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego – 

Pronatec/Funec. 

 

1) No item 1.1 sobre as funções que serão ofertadas no processo de seleção: 

 

Onde se lê: 
 

1.1 O presente instrumento tem como objetivo selecionar profissionais de nível 

superior interessados em desempenhar a função de Coordenador-Geral, 

Coordenador Administrativo; Supervisor Pedagógico, Supervisor de Curso e 

Apoio Administrativo nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Pronatec/ Funec. 

 

Quadro I 

Código  
Função 

Carga horária 
semanal 

301 Coordenador - Geral Até 40 horas 

302 Coordenador Administrativo Até 40 horas 

303 Supervisor Pedagógico Até 40 horas 

304 Supervisor de Curso Até 40 horas 

305 Apoio Administrativo  Até 40 horas 
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Leia-se: 

 
1.1 O presente instrumento tem como objetivo selecionar profissionais de nível 

superior interessados em desempenhar a função de Supervisor Administrativo; 

Supervisor Pedagógico, Supervisor de Curso e Apoio Administrativo nos cursos 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/ 

Funec. 

Quadro I 

Código  
Função 

Carga horária 
semanal 

302 Supervisor Administrativo Até 40 horas* 

303 Supervisor Pedagógico Até 40 horas* 

304 Supervisor de Curso Até 40 horas* 

305 Apoio Administrativo  Até 40 horas* 

* Os horários de trabalho do bolsista do programa serão de acordo com a necessidade 

da instituição contratante, podendo assim ser nos turnos da manhã, tarde ou noite, 

ficando vedado o conflito de horários com demais atividades laborais regulares. 

 

2) No item 2.1, quadro II sobre o quantitativo de vagas  

 

Onde se lê: 
 

Quadro II 

Função 

Vagas 

Ampla 
concorrência 

Negros 
20% 

Pessoas 
com 

deficiência 
10% 

Coordenador - Geral 01  - - 

Coordenador Administrativo 01   

Supervisor Pedagógico 01 - - 

Supervisor de Curso 01 - - 

Apoio Administrativo  04 - - 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 08 0 0 
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Leia-se: 

Quadro II 

 

Função 

Vagas 

Ampla 
concorrência 

Negros 
20% 

Pessoas 
com 

deficiência 
10% 

Supervisor Administrativo 01   

Supervisor Pedagógico 01 - - 

Supervisor de Curso 01 - - 

Apoio Administrativo  03 01 - 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 06 01 0 

 

 

3) No item 6.1, das atribuições das funções, quadro III 

 

Onde se lê: 
 

Função Atribuições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador - Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) coordenar todas as ações relativas à oferta da Bolsa - Formação nos 

diferentes cursos oferecidos nas unidades da instituição de modo a 

garantir condições materiais e institucionais para o desenvolvimento do 

conjunto das atividades; 

b) coordenar e acompanhar as atividades administrativas, tomando 

decisões de caráter gerencial, operacional e logístico necessárias para 

garantir a infraestrutura adequada para as atividades dos cursos; 

c) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando 

as turmas da Bolsa - Formação, os controles acadêmicos, as atividades 

de capacitação e atualização, bem como reuniões e encontros; 

d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos 

profissionais envolvidos na implementação da bolsa-formação e aprovar 

os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado; 

e) solicitar ao ordenador de despesa da instituição a efetivação dos 

pagamentos devidos aos profissionais; 

f) participar dos processos de pactuação de vagas da instituição; 

g) receber os avaliadores externos indicados pela Setec/MEC e prestar-

lhes informações sobre o andamento dos cursos; 
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Coordenador - Geral 

 

h) supervisionar a prestação da assistência estudantil dos beneficiários 

da bolsa-formação, na perspectiva de que seja assegurado o que 

estabelece o parágrafo 4° do artigo 6º da Lei n°12.513, de 26 de outubro 

de 2011; e 

i) Assessorar as demais coordenações na gestão financeira e contábil do 

Pronatec; 

j) Acompanhar as coordenações com relação ao cuidado com 

composição e arquivamento de processos e documentos indispensáveis 

quando da prestação de contas; 

k) Solicitar, sempre que necessário, adequação e/ou suplementação de 

crédito orçamentário; 

l) Incluir na elaboração do planejamento orçamentário anual da Funec a 

previsão das demandas orçamentária/financeiras do Pronatec/Funec 

vigente; 

m) Receber as solicitações de aquisição de materiais e/ou contratação 

de serviços terceiros pessoa jurídica e executar as atividades de 

preparação do processo de licitação com a verificação da existência de 

crédito orçamentário e da previsão da pretensa despesa no plano de 

execução orçamentário, solicitação de intenção de gastos, coleta das 

assinaturas dos dirigentes e/ou ordenador de despesas e demais 

procedimentos, observado o fluxo de processos da Funec; 

n) Receber as solicitações de emissão de notas de empenho resultantes 

de processos de licitação e/ou atas de registro de preços para aquisição 

de materiais e/ou contratação de serviços e repassá-las; 

o) Solicitar os pagamentos relativos às compras e/ou contratação de 

serviços de terceiros pessoa jurídica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador 

Administrativo 

 

 

 

 

a) Utilizar as estruturas financeira e contábil da Funec com o fito de 

atender as demandas de aquisição de materiais, contratação de serviços 

de terceiros e pessoa jurídica; 

b) Organizar e manter em arquivo cópias de contratos, notas de 

empenho, notas de pagamento, notas fiscais, recibos e demais 

documentações necessárias à prestação de contas e/ou para efeitos de 

auditoria dos órgãos internos e/ou externos disponibilizando-os, sempre 

que solicitado; 

c) Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 

para informar sobre a situação financeira e contábil do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que convocado, de outras reuniões de trabalho 

com outros grupos participantes do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que requisitado, de reuniões com a coordenação 

geral e de outras reuniões de trabalho com outros grupos participantes 

do Pronatec/Funec; 

e) Supervisionar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, 
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Coordenador 

Administrativo 

em articulação com os Apoios Administrativos, com o Supervisor, e 

sugerir as ações de suporte tecnológico necessárias, durante o processo 

de formação; 

f) Assessorar, na tomada de decisões administrativas, financeiras e de 

logística, tendo por objetivo garantir a infraestrutura adequada ao 

desenvolvimento das atividades, bem como na gestão dos materiais 

didático-pedagógicos; 

g) Fazer e manter arquivo dos termos de compromisso, devidamente 

assinados, de cada um dos beneficiados matriculados nas vagas do 

Pronatec/Funec, juntamente com às respectivas listas de presença, pelo 

prazo mínimo de 20 (vinte) anos após o encerramento dos cursos, 

disponibilizando a documentação ao MEC e aos órgãos de controle 

sempre que solicitado; 

h) Participar de ações de divulgação junto aos demandantes, 

apresentando as ofertas da Funec e seus parceiros executores; 

i) Auxiliar o Coordenador - Geral nas ações de inclusão produtiva, em 

parceria com as agências do Serviço Nacional de Emprego (Sine); 

j) Providenciar toda a documentação necessária à prestação de contas 

da execução financeira do Pronatec/Funec emitindo para tal os relatórios 

financeiros/contábeis e anexando os relatórios técnicos que se fizerem 

necessários ou forem exigidos pelos MEC/FNDE; 

k) Planejar juntamente com a coordenação geral os procedimentos de 

pagamento da assistência estudantil, com o intuito de subsidiar a 

alimentação e o transporte; 

l) Planejar e acompanhar juntamente com a coordenação geral o 

pagamento de bolsas correspondentes aos trabalhos efetuados dos 

demais participantes do programa; 

m) Assessorar as demais coordenações do programa quanto à 

elaboração e organização das planilhas de pagamento de bolsas em 

geral; 

n) Assessorar a coordenação geral nos procedimentos pertinentes à 

prestação de contas do programa no tocante à execução orçamentária 

financeira e contábil; 

 

 

 

 

 

Supervisor 

Pedagógico 

 

 

 

 

a) Supervisionar e auxiliar o Supervisor de Curso na elaboração dos 

planos de cursos e dos planos de ensino; 

b) Possibilitar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 

deficiência; 

c) Elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 

coordenador geral, ao final de cada curso ou quando solicitado; 

d) interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em 

conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 

Continuada e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; 
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Supervisor 

Pedagógico 

e) coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em 

articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte 

tecnológico, necessárias durante o processo de formação, prestando 

informações ao Coordenador - Geral; 

f) coordenar o planejamento de ensino; 

g) assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 

deficiência; 

h) apresentar ao coordenador-geral, ao final do curso ofertado, relatório 

das atividades e do desempenho dos estudantes; 

i) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 

coordenador-geral ao final de cada semestre; 

j) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de 

ensino adotada, realizar análises e estudos sobre o desempenho do 

curso; 

k) supervisionar a constante atualização, no Sistec, dos registros de 

frequência e desempenho acadêmico dos beneficiários; 

l) zelar pela qualidade da proposta pedagógica do programa e sua 

aplicabilidade; 

m) exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades 

acadêmicas e administrativas e de orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Acompanhar as atividades do Pronatec nas próprias Unidades 

ofertantes dos cursos, com o fito de constatar a existência de ambiência 

física, capaz de atender as demandas dos cursos e oficinas de práticas; 

b) Gerenciar todas as ações relativas à oferta da bolsa-formação, em 

todos os cursos e turmas que acontecerão nas unidades ofertantes, 

garantindo a plena execução do programa; 

c) Assegurar as condições materiais e institucionais para o pleno 

desenvolvimento de todos os cursos e turmas que ocorrerão na Unidade 

Regional e Unidades Remotas, que estão sob a sua jurisdição 

administrativa; 

d) Acompanhar, promover e tomar decisões de caráter administrativo, 

gerencial, operacional e logístico, necessárias para garantir todo 

mecanismo para execução dos cursos e das turmas; 

e) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 

como a frequência regular das pessoas nomeadas e responsáveis por 

atividade a elas atribuídas; 

f) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 

como a frequência regular dos estudantes, professores e equipe 

administrativa e pedagógica; 

g) Manter canal de comunicação direto com os coordenadores 

pedagógicos e demais, além de toda a equipe docentes das unidades 
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Apoio Administrativo 

 

ofertantes; 

h) Comunicar em tempo à Coordenação -Geral do programa no âmbito 

da Funec, toda e qualquer situação que esteja inviabilizando a execução 

regular da Bolsa - Formação do Pronatec; 

i) Manter uma linha de comunicação permanente com as Unidades 

ofertantes, no intuito de acompanhar as atividades acadêmicas de 

docentes e discentes, com vistas a identificar eventuais dificuldades que 

previnam a evasão, resguardando a utilização de estratégias que 

favoreçam a permanência e o êxito dos estudantes; 

j) Receber, organizar e formalizar os processos de pagamento de 

cursistas, professores e demais bolsistas que atuam no âmbito da sua 

coordenação regional e encaminhá-los a Coordenação- Geral; 

k) Levantar informações sobre as atividades de ensino para encaminhar 

à Coordenação- Geral para fins de conhecimento do andamento do 

programa; 

l) Manter atualizado o Sistec com as informações relativas à frequência, 

à carga horária ministrada aos conteúdos programáticos previstos e 

executados, ao índice de evasão e outros; 

m) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 

frequência dos profissionais bolsistas, envolvidos no Pronatec/Funec da 

sua coordenação regional; 

n) Apoiar e promover ações de divulgação, junto aos demandantes das 

ofertas dos cursos e turmas, visando atingir o maior número de 

beneficiários dos cursos do Pronatec; 

o) Receber os avaliadores externos indicados pelo Setec/MEC e prestar-

lhes informações sobre o andamento dos cursos e da execução do 

Pronatec/Funec; 

p) Participar, quando solicitado, de encontros e reuniões relativos à 

Bolsa- Formação do Pronatec/Funec; 

q) Viabilizar e acompanhar a realização das atividades relativas à oferta 

dos cursos que serão realizados na unidade remota sob sua 

coordenação; 

r)Promover ações de divulgação dos cursos junto aos estudantes 

beneficiários; 

s)Assegurar as condições materiais e institucionais necessárias para o 

pleno desenvolvimento de todas as atividades relativas aos cursos; 

t)Permitir aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à 

infraestrutura educativa, recreativa, esportiva ou de outra natureza das 

unidades ofertantes, especialmente bibliotecas, laboratórios de 

informática e quadras esportivas, sem quaisquer restrições; 

u) Acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de 

caráter gerencial, necessários para garantir a infraestrutura adequada às 
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atividades dos cursos; 

v) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 

frequência dos profissionais bolsistas envolvidos no Pronatec; 

w) Receber os avaliadores externos indicados pelo FNDE e prestar-lhes 

informações sobre o andamento dos cursos e execução do Programa; 

x) Acompanhar e garantir a assistência estudantil dos beneficiários da 

bolsa-formação, viabilizar a acessibilidade para a plena participação nos 

cursos de pessoas com deficiência e participar de encontros e reuniões 

quando convocado; apoiar a gestão administrativa das turmas; executar 

outras atividades correlatas. 

 

Leia-se: 

 

Função Atribuições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Utilizar as estruturas financeira e contábil da Funec com o fito de 

atender as demandas de aquisição de materiais, contratação de serviços 

de terceiros e pessoa jurídica; 

b) Organizar e manter em arquivo cópias de contratos, notas de 

empenho, notas de pagamento, notas fiscais, recibos e demais 

documentações necessárias à prestação de contas e/ou para efeitos de 

auditoria dos órgãos internos e/ou externos disponibilizando-os, sempre 

que solicitado; 

c) Elaborar relatórios periódicos, fazendo as exposições necessárias, 

para informar sobre a situação financeira e contábil do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que convocado, de outras reuniões de trabalho 

com outros grupos participantes do Pronatec/Funec; 

d) Participar, sempre que requisitado, de reuniões com a coordenação 

geral e de outras reuniões de trabalho com outros grupos participantes 

do Pronatec/Funec; 

e) Supervisionar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, 

em articulação com os Apoios Administrativos, com o Supervisor de 

Pedagógico e Supervisor de Curso sugerindo ações de suporte 

tecnológico necessárias, durante o processo de formação; 

f) Assessorar, na tomada de decisões administrativas, financeiras e de 

logística, tendo por objetivo garantir a infraestrutura adequada ao 

desenvolvimento das atividades, bem como na gestão dos materiais 

didático-pedagógicos; 

g) Fazer e manter arquivo dos termos de compromisso, devidamente 

assinados, de cada um dos beneficiados matriculados nas vagas do 

Pronatec/Funec, juntamente com às respectivas listas de presença, pelo 

prazo mínimo de 20 (vinte) anos após o encerramento dos cursos, 
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Supervisor 

Administrativo 

disponibilizando a documentação ao MEC e aos órgãos de controle 

sempre que solicitado; 

h) Participar de ações de divulgação junto aos demandantes, 

apresentando as ofertas da Funec e seus parceiros executores; 

i) Auxiliar o Coordenador - Geral nas ações de inclusão produtiva, em 

parceria com as agências do Serviço Nacional de Emprego (Sine); 

j) Providenciar toda a documentação necessária à prestação de contas 

da execução financeira do Pronatec/Funec emitindo para tal os relatórios 

financeiros/contábeis e anexando os relatórios técnicos que se fizerem 

necessários ou forem exigidos pelos MEC/FNDE; 

k) Planejar juntamente com a coordenação geral os procedimentos de 

pagamento da assistência estudantil, com o intuito de subsidiar a 

alimentação e o transporte; 

l) Planejar e acompanhar juntamente com a coordenação geral o 

pagamento de bolsas correspondentes aos trabalhos efetuados dos 

demais participantes do programa; 

m) Assessorar as demais coordenações do programa quanto à 

elaboração e organização das planilhas de pagamento de bolsas em 

geral; 

n) Assessorar a coordenação geral nos procedimentos pertinentes à 

prestação de contas do programa no tocante à execução orçamentária 

financeira e contábil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor 

Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Supervisionar e auxiliar o Supervisor de Curso na elaboração dos 

planos de cursos e dos planos de ensino; 

b) Possibilitar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 

deficiência; 

c) Elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 

coordenador geral, ao final de cada curso ou quando solicitado; 

d) interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em 

conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 

Continuada e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; 

e) coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em 

articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte 

tecnológico, necessárias durante o processo de formação, prestando 

informações ao Coordenador - Geral; 

f) coordenar o planejamento de ensino; 

g) assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 

deficiência; 

h) apresentar ao coordenador-geral, ao final do curso ofertado, relatório 

das atividades e do desempenho dos estudantes; 
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Supervisor 

Pedagógico 

i) elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 

coordenador-geral ao final de cada semestre; 

j) ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de 

ensino adotada, realizar análises e estudos sobre o desempenho do 

curso; 

k) supervisionar a constante atualização, no Sistec, dos registros de 

frequência e desempenho acadêmico dos beneficiários; 

l) zelar pela qualidade da proposta pedagógica do programa e sua 

aplicabilidade; 

m) exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades 

acadêmicas e administrativas e de orientador. 

 

Supervisor de curso 

 

a) Interagir com as áreas acadêmicas e organizar a oferta dos cursos em 

conformidade com o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e 

Continuada e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; 

b) Coordenar a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em 

articulação com as áreas acadêmicas, e sugerir as ações de suporte 

tecnológico necessárias durante o processo de formação, prestando 

informações ao coordenador-geral; 

c) Coordenar o planejamento de ensino; 

d) Assegurar a acessibilidade para a plena participação de pessoas com 

deficiência; 

e) Apresentar ao coordenador-adjunto, ao final do curso ofertado, 

relatório das atividades e do desempenho dos estudantes; 

f) Elaborar relatório sobre as atividades de ensino para encaminhar ao 

coordenador-geral ao final de cada semestre; 

g) Ao final do curso, adequar e sugerir modificações na metodologia de 

ensino adotada, realizar análises e estudos sobre o desempenho do 

curso; 

h) Supervisionar a constante atualização, no SISTEC, dos registros de 

freqüência e desempenho acadêmico dos beneficiários; 

i) Fazer a articulação com a escola de ensino médio para que haja 

compatibilidade entre os projetos pedagógicos; e 

j) Exercer, quando couber, as atribuições de apoio às atividades 

acadêmicas e administrativas e de orientador. 

 

Apoio Administrativo 

 

 

a) Acompanhar as atividades do Pronatec nas próprias Unidades 

ofertantes dos cursos, com o fito de constatar a existência de ambiência 

física, capaz de atender as demandas dos cursos e oficinas de práticas; 
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Apoio Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gerenciar todas as ações relativas à oferta da bolsa-formação, em 

todos os cursos e turmas que acontecerão nas unidades ofertantes, 

garantindo a plena execução do programa; 

c) Assegurar as condições materiais e institucionais para o pleno 

desenvolvimento de todos os cursos e turmas que ocorrerão na Unidade 

Regional e Unidades Remotas, que estão sob a sua jurisdição 

administrativa; 

d) Acompanhar, promover e tomar decisões de caráter administrativo, 

gerencial, operacional e logístico, necessárias para garantir todo 

mecanismo para execução dos cursos e das turmas; 

e) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 

como a frequência regular das pessoas nomeadas e responsáveis por 

atividade a elas atribuídas; 

f) Acompanhar as atividades e o controle acadêmico das turmas, bem 

como a frequência regular dos estudantes, professores e equipe 

administrativa e pedagógica; 

g) Manter canal de comunicação direto com os coordenadores 

pedagógicos e demais, além de toda a equipe docentes das unidades 

ofertantes; 

h) Comunicar em tempo à Coordenação -Geral do programa no âmbito 

da Funec, toda e qualquer situação que esteja inviabilizando a execução 

regular da Bolsa - Formação do Pronatec; 

i) Manter uma linha de comunicação permanente com as Unidades 

ofertantes, no intuito de acompanhar as atividades acadêmicas de 

docentes e discentes, com vistas a identificar eventuais dificuldades que 

previnam a evasão, resguardando a utilização de estratégias que 

favoreçam a permanência e o êxito dos estudantes; 

j) Receber, organizar e formalizar os processos de pagamento de 

cursistas, professores e demais bolsistas que atuam no âmbito da sua 

coordenação regional e encaminhá-los a Coordenação- Geral; 

k) Levantar informações sobre as atividades de ensino para encaminhar 

à Coordenação- Geral para fins de conhecimento do andamento do 

programa; 

l) Manter atualizado o Sistec com as informações relativas à frequência, 

à carga horária ministrada aos conteúdos programáticos previstos e 

executados, ao índice de evasão e outros; 

m) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 

frequência dos profissionais bolsistas, envolvidos no Pronatec/Funec da 

sua coordenação regional; 

n) Apoiar e promover ações de divulgação, junto aos demandantes das 

ofertas dos cursos e turmas, visando atingir o maior número de 

beneficiários dos cursos do Pronatec; 
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Apoio Administrativo 

 

o) Receber os avaliadores externos indicados pelo Setec/MEC e prestar-

lhes informações sobre o andamento dos cursos e da execução do 

Pronatec/Funec; 

p) Participar, quando solicitado, de encontros e reuniões relativos à 

Bolsa- Formação do Pronatec/Funec; 

q) Viabilizar e acompanhar a realização das atividades relativas à oferta 

dos cursos que serão realizados na unidade remota sob sua 

coordenação; 

r)Promover ações de divulgação dos cursos junto aos estudantes 

beneficiários; 

s)Assegurar as condições materiais e institucionais necessárias para o 

pleno desenvolvimento de todas as atividades relativas aos cursos; 

t)Permitir aos beneficiários da Bolsa-Formação acesso pleno à 

infraestrutura educativa, recreativa, esportiva ou de outra natureza das 

unidades ofertantes, especialmente bibliotecas, laboratórios de 

informática e quadras esportivas, sem quaisquer restrições; 

u) Acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de 

caráter gerencial, necessários para garantir a infraestrutura adequada às 

atividades dos cursos; 

v) Acompanhar, diariamente, a realização dos cursos bem como a 

frequência dos profissionais bolsistas envolvidos no Pronatec; 

w) Receber os avaliadores externos indicados pelo FNDE e prestar-lhes 

informações sobre o andamento dos cursos e execução do Programa; 

x) Acompanhar e garantir a assistência estudantil dos beneficiários da 

bolsa-formação, viabilizar a acessibilidade para a plena participação nos 

cursos de pessoas com deficiência e participar de encontros e reuniões 

quando convocado; apoiar a gestão administrativa das turmas; executar 

outras atividades correlatas. 
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4) No item 7.1, quadro IV, com os requisitos para desempenho das funções. 

 
Onde se lê: 

 

Função Requisitos 

Coordenador - Geral 
Diploma de Graduação em Gestão, Administração ou áreas afins, 

ser servidor público ativo/ inativo. 

Coordenador 
Administrativo 

Diploma de Graduação em Gestão, Administração ou áreas afins 

Supervisor de 
Pedagógico 

Diploma de Graduação em Pedagogia 

Supervisor de Curso Diploma de graduação em qualquer área 

Apoio Administrativo  Diploma de graduação em qualquer área 

 

Leia-se: 
 

Função Requisitos 

Supervisor 
Administrativo 

Diploma de Graduação em Administração ou áreas afins 

Supervisor  Pedagógico Diploma de Graduação em Pedagogia 

Supervisor de Curso Diploma de graduação em qualquer área 

Apoio Administrativo  Diploma de graduação em qualquer área 

 

 
 
 

5) No item 8.1.21, sobre o quantitativo de currículos a serem analisados.  

 
Onde se lê: 

 
8.1.21 Será analisado o quantitativo de 90 currículos, que obtiverem as maiores 

notas. 

Leia-se: 

 
8.1.21 Será analisado o quantitativo de 70 currículos, que obtiverem as maiores 

notas. 
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6) No quadro V do item 8.2.1 

  
Onde se lê: 

 

Quadro V 

Função Nível Valor 

Coordenador -Geral, Coordenador Administrativo; 
Supervisor Pedagógico, Supervisor de Curso e Apoio 
Administrativo 

Superior R$ 80,00 

 
Leia-se: 

 
Quadro V 

Função Nível Valor 

Supervisor Administrativo; Supervisor Pedagógico, 
Supervisor de Curso e Apoio Administrativo 

Superior R$ 80,00 

 

7) No item 9.2, quadro com a distribuição da prova objetiva. 

 
Onde se lê: 

 
QUADRO III  

 

Quadro de Distribuição das Provas 

Ensino Superior Completo 

Funções Provas Conteúdo 

Número 
de 

questões 

Valor de 
cada 

questão 
Pontuação 

- Coordenador- 

Geral,  

- Coordenador 

Administrativo;  

- Supervisor 

Pedagógico,  

- Supervisor de 

Curso  

- Apoio 

Administrativo 

Prova 
objetiva 

Língua Portuguesa 5 2 10 

Legislação específica 
do programa 

10 2 20 

Execução do 
programa 

5 2 10 

 Total geral de pontos 40 
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Leia-se: 

QUADRO VII 
 

Quadro de Distribuição das Provas 

Ensino Superior Completo 

Funções Provas Conteúdo 

Número 
de 

questões 

Valor de 
cada 

questão 
Pontuação 

- Supervisor 

Administrativo;  

- Supervisor 

Pedagógico,  

- Supervisor de 

Curso  

- Apoio 

Administrativo 

Prova 
objetiva 

Língua Portuguesa 5 2 10 

Legislação específica 
do programa 

10 2 20 

Execução do 
programa nacional 
de acesso ao ensino 
técnico e emprego – 
Pronatec. 

5 2 10 

 Total geral de pontos 40 

8) No item 9.2.1, sobre o critério de eliminação no processo de seleção. 

 
Onde se lê: 

 
9.2.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos; 

b) não obtiver o mínimo de 50% do total dos pontos da prova objetiva de múltipla 

escolha e pelo menos 20% dos pontos em cada conteúdo; 

 

Leia-se: 
 

9.2.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que: 

a) obtiver nota zero em qualquer um dos conteúdos; 

b) não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta) do total dos pontos da prova 

objetiva de múltipla escolha e pelo menos 20% dos pontos em cada conteúdo, 

conforme Quadro III. 
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9) No item 9.33.9 sobre o candidato transgênero 

 
Onde se lê: 

 
9.33.9. A relação dos candidatos que tiveram deferida a sua solicitação de 

tratamento pelo nome social será divulgada no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial Eletrônico de Contagem 

- DOC.e, na data provável de 25 de setembro de 2019. 

 

Leia-se: 

 

9.33.9. A relação dos candidatos que tiveram deferida a sua solicitação de 

tratamento pelo nome social será divulgada no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos e no Diário Oficial Eletrônico de Contagem 

- DOC.e, na data provável de 20 de setembro de 2019. 

 

 

 

10) No item 10.1 sobre o processo de aprovação, classificação e desempate. 

 

Onde se lê: 
 

10.1. Será aprovado o candidato que obtiver: 

a) o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais da prova objetiva de 

múltipla escolha, nota igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos pontos em 

todas as partes mencionadas conforme critérios estabelecidos neste edital.  

 

Leia-se: 

 

10.1. Será aprovado o candidato que obtiver: 

 
a) o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais da prova 

objetiva de múltipla escolha e, no mínimo, 20% (vinte por cento) em cada 

conteúdo, conforme consta no item 9.2 no quadro III deste edital. 
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11) No item 10.2 , sobre o processo de classificação do candidato. 

 

Onde se lê: 

 
10.2. A classificação final dos candidatos para preenchimento das vagas será 

feita em ordem decrescente, considerando-se o total de pontos obtidos na prova 

objetiva.  

Leia-se: 

 

10.2. A classificação final dos candidatos para preenchimento das vagas será 

feita em ordem decrescente, considerando o total de pontos obtidos na prova 

objetiva e análise de currículo. 

 

12) No item 10.4, sobre a data de divulgação do resultado da análise de 

currículo 

 
Onde se lê: 

10.4. O resultado da etapa de análise de currículo será divulgado no dia 23 de 

outubro de 2019. Nessa etapa será considerada a pontuação máxima obtida em 

cada item de formação, independentemente do número de cursos apresentados, 

vide 1.1 (Anexo VI). 

Leia-se: 

 
10.4. O resultado da etapa de análise de currículo será divulgado no dia 29 de 

outubro de 2019. Nessa etapa será considerada a pontuação máxima obtida 

em cada item de formação, independentemente do número de cursos 

apresentados, vide 1.1 (Anexo VI). A nota obtida na análise de currículo será 

somada à nota obtida pelo candidato na prova objetiva. 
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13)  No item 12.1, sobre a remuneração, que se dará através de concessão de 

bolsa: 

Onde se lê: 
 

Função Carga Horária Valor Hora 

Coordenador-Geral Até 40 horas semanais* R$ 50,00 

Coordenador Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 44,00 

Supervisor Pedagógico Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Supervisor de Curso Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Apoio Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 18,00  

12.2 *Importante ressaltar que a carga horária será realizada conforme consta na 

resolução/CD/FNDE n°4, de 16 de março de 2012, Art.14 

   Leia-se: 

 
Função Carga Horária Valor Hora 

Supervisor Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Supervisor Pedagógico Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Supervisor de Curso Até 40 horas semanais* R$ 36,00 

Apoio Administrativo Até 40 horas semanais* R$ 18,00  

 

12.2 *Os horários de trabalho do bolsista do programa serão de acordo com a 

necessidade da instituição contratante, podendo assim ser nos turnos da manhã, tarde 

ou noite. Ficando vedado o conflito de horários com demais atividades laborais 

regulares. 
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14) No Cronograma Básico sobre a data de divulgação do resultado da prova 

objetiva e da análise de currículos e sobre demais datas relacionadas 

Onde se lê: 
 

CRONOGRAMA DE ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

Publicação do edital 19/08/2019 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 04/09/2019 a 06/09/2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 10/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de 
isenção da taxa de inscrição 

11/09/2019 e 12/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos 
quanto à isenção da taxa de inscrição 

16/09/2019 

Inscrições via internet 04/09/2019 a 16/09/2019 

Período de recebimento da documentação para análise curricular 04/09/2019 a 16/09/2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 17/09/2019 

Solicitação de condições especiais para realização de provas 04/09/2019 a 16/09/2019 

Divulgação do resultado da análise do pedido de condição especial e uso de 
nome social. 

20/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise do pedido de 
condição especial. 

23/09/2019 e 24/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos recursos 
contra a análise do pedido de condição especial 

25/09/2019 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, com os 
locais e horários da prova objetiva. 

27/09/2019 

Divulgação da relação de candidatos inscritos 04/10/2019 

Realização da prova objetiva 06/10/2019 

Divulgação do gabarito preliminar 07/10/2019  

Prazo para interposição de recursos contra questões e contra o gabarito 
preliminar. 

08 e 09/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra questões e contra o gabarito 
preliminar. 

16/10/2019 

Divulgação dos resultados das provas objetivas  16/10/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado das provas objetivas  17 e 18/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado das provas objetivas 22/10/2019 

Resultado final da prova objetiva  22/10/2019 

Divulgação do resultado da prova objetiva e análise de currículo 23/10/2019 

Prazo para interposição de recurso contra resultado da classificação e análise 
de currículo 

24 e 25/10/2019 

Divulgação do resultado do recurso contra classificação e análise de currículo e 
resultado final 

29/10/2019 
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Leia-se: 

 

CRONOGRAMA DE ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

Publicação do edital 19/08/2019 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 04/09/2019 a 06/09/2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 10/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de 
isenção da taxa de inscrição 

11/09/2019 e 12/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos 
recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 

16/09/2019 

Inscrições via internet 04/09/2019 a 16/09/2019 

Período de recebimento da documentação para análise curricular 04/09/2019 a 16/09/2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 17/09/2019 

Solicitação de condições especiais para realização de provas 04/09/2019 a 16/09/2019 

Divulgação do resultado da análise do pedido de condição especial e 
uso de nome social. 

20/09/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise do 
pedido de condição especial. 

23/09/2019 e 24/09/2019 

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento e deferimento dos 
recursos contra a análise do pedido de condição especial 

25/09/2019 

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI) via internet, 
com os locais e horários da prova objetiva. 

27/09/2019 

Divulgação da relação de candidatos inscritos 04/10/2019 

Realização da prova objetiva 06/10/2019 

Divulgação do gabarito preliminar 07/10/2019  

Prazo para interposição de recursos contra questões e contra o gabarito 
preliminar. 

08 e 09/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra questões e contra o 
gabarito preliminar. 

16/10/2019 

Divulgação dos resultados das provas objetivas  16/10/2019 

Prazo para interposição de recursos contra o resultado das provas 
objetivas  

17 e 18/10/2019 

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado das provas 
objetivas 

22/10/2019 

Resultado final da prova objetiva  22/10/2019 

Divulgação do resultado da prova objetiva e análise de currículo 29/10/2019 

Prazo para interposição de recurso contra resultado da 
classificação e análise de currículo 

30 e 31/10/2019 

Divulgação do resultado do recurso contra classificação e análise 
de currículo e resultado final 

07/11/2019 
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15) No anexo V, sobre a pontuação para seleção de membros do Comitê 

Gestor Pronatec – para as funções de Coordenador e supervisor 

 
Onde se lê: 

ANEXO V 

 
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR - FUNÇÕES DE  COORDENADOR E 

SUPERVISOR 

 
Leia-se: 

 

ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO – FUNÇÃO DE  SUPERVISOR 

 

 

16) No anexo VI, no quadro de critérios de pontuação para seleção de 

membros Comitê Gestor Pronatec – para as funções de Coordenador e 

Supervisor 

 
Onde se lê: 

 
CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ GESTOR 

PRONATEC PARA AS FUNÇÕES - COORDENADOR E SUPERVISOR 

CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO 
1.1 Formação acadêmica  
(Não cumulativa. Será considerada apenas a maior pontuação) 

Graduação concluída na área pleiteada 2 pontos  

Aperfeiçoamento - mínimo 180 horas 3 pontos  

Especialização (concluída reconhecido pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

4 pontos  

Mestrado (concluído) 5 pontos  

Doutorado (concluído) 6 pontos  

1.2 Experiência Profissional  Pontuação Máxima   

Atuação profissional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado  

5,0 
pontos 
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Atuação em programas governamentais na 
área educacional 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

5,0 
pontos 

 

 

Atuação na gestão de cursos técnicos ou 
tecnológicos 

1,0 ponto por ano de 
atuação 

5,0 
ponto 

 

Participação em Comissões de entidades de 
ensino técnico e tecnológico. 

1,0 ponto por participação 
5,0 

pontos 

 

Pontuação Máxima 
20,0 

pontos 
 

 

 

Leia-se: 

 
CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ GESTOR 

PRONATEC PARA A FUNÇÃO DE SUPERVISOR 

CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC 

PONTUAÇÃO  
PONTUAÇÃO 

DO 
CANDIDATO 

1.1 Formação complementar  
 

Especialização (concluída e reconhecida pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

8 pontos  

1.2 Experiência Profissional  Pontuação Máxima   

Atuação profissional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado  

4,0 
pontos 

 

 

Atuação em programas governamentais na 
área educacional 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

4,0 
pontos 

 

 

Atuação na gestão de cursos técnicos ou 
tecnológicos 

1,0 ponto por ano de 
atuação 

4,0 
ponto 

 

Participação em Comissões de entidades de 
ensino técnico e tecnológico 

1,0 ponto por participação 
4,0 

pontos 

 

Pontuação Máxima 
16,0 

pontos 
 

PONTUAÇÃO TOTAL (SOMANDO-SE AS NOTAS DOS ITENS  1.1 E 1.2) 
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17) No anexo VII, no quadro de critérios de pontuação para seleção de 

membro Comitê Gestor Pronatec – para as funções de Apoio 

 
Onde se lê: 

 
CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ 

GESTOR PRONATEC - FUNÇÃO DE APOIO 

CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC DA FUNÇÃO DE APOIO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
DO 

CANDIDATO 
1.3 Formação acadêmica 
(Não cumulativa. Será considerada apenas a pontuação maior) 

Graduação na área (concluída) 2 pontos  

Aperfeiçoamento - mínimo 180 horas 3 pontos  

Especialização (concluída reconhecido pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

4 pontos  

Mestrado (concluído) 5 pontos  

Doutorado (concluído) 6 pontos  

1.2 Experiência Profissional Pontuação Máxima   

Atuação na educação profissional técnica de 
nível médio. 

1,0 pontos por ano 
trabalhado 

5,0 
pontos 

 

Atuação professional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

5,0 
pontos 

 

 

Participação em: programa de monitoria; 
estágio curricular não obrigatório; projetos de 
extensão; ligas acadêmicas; empresa júnior 

1,0 ponto por cada 
participação 

5,0 
pontos 

 

Experiência professional na área pleiteada, nos 
últimos 3 (três) anos 

0,5 ponto a cada 6 meses 
4,0 

pontos 
 

Monitoria/ Iniciação científica 0,5 ponto por certificado 
1,0 

pontos 

 

Pontuação Máxima 
20,0 

pontos 
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Leia-se: 

 
CRITÉRIOS DE PONTUACAO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO COMITÊ 

GESTOR PRONATEC - FUNÇÃO DE APOIO 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA SELEÇÃO DE MEMBRO DO 
COMITÊ GESTOR PRONATEC DA FUNÇÃO DE APOIO 

PONTUAÇÃO  
PONTUAÇÃO 

DO 
CANDIDATO 

1.1 Formação  complementar 
 

Especialização (concluída  e reconhecida pelo MEC com carga horária 
mínima de 360 horas) 

8 pontos  

1.2 Experiência Profissional Pontuação Máxima   

Atuação na educação profissional técnica de 
nível médio. 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

4,0 
pontos 

 

Atuação profissional ou voluntária na função 
pleiteada 

1,0 ponto por ano 
trabalhado 

4,0 
pontos 

 

 

Participação em: programas de monitoria; 
estágios curriculares não obrigatórios; projetos 
de extensão; ligas acadêmicas; empresas 
júniores 

1,0 ponto por cada 
participação 

4,0 
pontos 

 

Experiência profissional na área pleiteada, nos 
últimos três anos 

0,5 ponto a cada 6 meses 
3,0 

pontos 
 

Monitoria/ Iniciação científica 0,5 ponto por certificado 
1,0 

pontos 

 

Pontuação Máxima 
16,0 

pontos 
 

PONTUAÇÃO TOTAL (SOMANDO-SE AS NOTAS DOS ITENS  1.1 E 1.2) 
 

 

 

Contagem, 04 de setembro de 2019. 

 

______________________________ 

 
Raquel Parreira Reis Carvalho 

Vice-Presidente da Fundação de Ensino de Contagem 


