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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS EDITAL N° 01/2020 

 
3ª RETIFICAÇÃO 

 
O Prefeito do Município de Contagem - MG, Alexis José Ferreira de Freitas, no uso 

das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 3ª 

RETIFICAÇÃO do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2020. 

 
 

1) No item 4.1.16 

 
ONDE SE LÊ:  

 
4.1.16. O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com 

deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, 

deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em 

contato com a Funec por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 

ou, ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do 

subitem 4.3.4 deste Edital, para a correção da informação, por se tratar apenas de erro 

material e inconsistência efetivada no ato da inscrição, até a data de 16 de março de 

2020. 

 
LEIA-SE: 

 
4.1.16. O candidato que porventura declarar indevidamente ser pessoa com 

deficiência, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, 

deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em 

contato com a Funec por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br 

ou, ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do 

subitem 4.3.4 deste Edital, para a correção da informação, por se tratar apenas de erro 

material e inconsistência efetivada no ato da inscrição, até a data de 06 de março de 

2020. 
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2) No item 4.2.15 

 
ONDE SE LÊ: 

 

4.2.15. O candidato que tenha realizado sua inscrição e tenha se autodeclarado preto 

ou pardo poderá optar por desistir de concorrer às vagas reservadas para negros. 

Para tanto, deverá entrar em contato com a Funec por meio do e-mail 

funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br Prefeitura Municipal de Contagem/MG – 

Processo Seletivo Simplificado- Edital nº 01/2020 Organização: Fundação de Ensino 

de Contagem - Funec Página 10 de 55 ou, ainda, mediante o envio de 

correspondência para o endereço constante do subitem 4.3.4 deste Edital, para a 

correção da informação, até a data de 16 de março de 2020. 

 

LEIA-SE: 

 

4.2.15. O candidato que tenha realizado sua inscrição e tenha se autodeclarado preto 

ou pardo poderá optar por desistir de concorrer às vagas reservadas para negros. 

Para tanto, deverá entrar em contato com a Funec por meio do e-mail 

funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br Prefeitura Municipal de Contagem/MG – 

Processo Seletivo Simplificado- Edital nº 01/2020 Organização: Fundação de Ensino 

de Contagem - Funec Página 10 de 55 ou, ainda, mediante o envio de 

correspondência para o endereço constante do subitem 4.3.4 deste Edital, para a 

correção da informação, até a data de 06 de março de 2020. 

 

 

Contagem, 05 de março de 2020. 

 
 

Alexis José Ferreira de Freitas  

Prefeito do Município de Contagem – MG. 


