FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS - EDITAL Nº 01/2021

1ª RETIFICAÇÃO

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC, Telma Fernanda
Ribeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna
pública a 1ª RETIFICAÇÃO do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS –
EDITAL Nº 01/2021

1- No item 4.5 fica acrescentado ao texto a expressão em negrito:
k) Número do Certificado De Reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo
masculino e com idade igual ou inferior a 45 anos.
2- No item 4.6 fica acrescentado ao texto a expressão em negrito:
f) Certificado de reservista (Candidatos do sexo masculino com idade igual ou inferior a
45 anos);
j)
Diploma, certificado ou atestado de conclusão do curso exigido para a função
pretendida (diploma conforme exigido no edital – só serão aceitas declarações de
conclusão de curso com datas de expedição ATUALIZADAS DE NO MÁXIMO 60
DIAS, para os candidatos com formação após dezembro/2019);
1- No item 4.1;
Onde se lê:

4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas para todos os cargos, de 12 de
janeiro de 2021 (a partir das 8h00min – horário de Brasília) a 17 de janeiro de 2021 (até
às 23h59min – horário de Brasília), e deverão ser feitas, exclusivamente, no Portal da
Prefeitura
de
Contagem
–
Concursos
e
Seleções,
ou
no
link:
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidadao
.jsp?sec=9897b1e8e133e3e774e3b5afb0b47536

LEIA-SE:

4.1 - As inscrições serão gratuitas e estarão abertas para todos os cargos, de 12
de janeiro de 2021 (a partir das 8h00min – horário de Brasília) a 16 de janeiro de
2021 (até às 23h59min – horário de Brasília), e deverão ser feitas,
exclusivamente, no Portal da Prefeitura de Contagem – Concursos e Seleções, ou
no link:
https://maxnet.contagem.mg.gov.br:8443/ADI_Intranet_Root/portal/cidadao/cidadao.jsp?s
ec=1cf11e59504dd349ea1ff9e2a127cd6e

2- No item 6.1;
Onde se lê:
6.1 - A classificação final dos candidatos dar-se-á ára aqueles candidatos que não foram
eliminados na etapa de análise documental, do resultado da etapa única.

LEIA-SE:
6.1 - A classificação final dos candidatos dar-se-á para aqueles candidatos que não foram
eliminados na etapa de análise documental, do resultado da etapa única.
3- No Anexo II;
Onde se lê:
ANEXO II
TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR
SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Experiência Profissional

Tempo de experiência na área de atuação
do cargo pretendido.

Tempo

Valor Unitário
(Pontos)

De 180 a 1.080 dias

1,0

De 1.081 a 1.800 dias

2,0

A partir de 1.801 dias

3,0

SOMENTE PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Títulos

Quantidade de Títulos
(Máximo)

Valor Unitário
(Pontos)

1

2,0

1
1

5,0
7,0

Curso de pós-graduação lato sensu na
área da educação, com mínimo de 360
horas, e aprovada pelo MEC.
Mestrado, na área da educação.
Doutorado, na área da educação.

LEIA-SE:
ANEXO II
TABELA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR
SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Títulos

Quantidade de Títulos
(Máximo)

Valor Unitário
(Pontos)

Curso de Ensino Médio

1

1,0

Experiência Profissional

Tempo

Valor Unitário
(Pontos)

Tempo de experiência na área de atuação
do cargo pretendido.

De 180 a 1.080 dias

1,0

De 1.081 a 1.800 dias

2,0

A partir de 1.801 dias

3,0

SOMENTE PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Títulos
Curso de graduação na área pretendida
Curso de pós-graduação lato sensu na
área da educação, com mínimo de 360
horas, e aprovada pelo MEC.
Mestrado, na área da educação,
aprovado pelo MEC..
Doutorado, na área da educação,
aprovado pelo MEC..

Quantidade de Títulos
(Máximo)

Valor Unitário
(Pontos)

1

1,0

1

2,0

1

5,0

1

7,0

Contagem, 12 de janeiro de 2021.
Telma Fernanda Ribeiro
Presidente da Fundação de Contagem

