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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018 

 

1ª RETIFICAÇÃO 

 

O Prefeito do Município de Contagem (MG), Aléxis José Ferreira de Freitas, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a 1ª 

RETIFICAÇÃO do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PMC - EDITAL Nº 

03/2018.  

 

1- No item 5.2.16; 

Onde se lê: 

 

 

5.2.16. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será 

publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 

25/05/2018. 

 

LEIA-SE: 

 

5.2.16. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será 

publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos até o dia 

15/06/2018. 

 

2- Os itens 5.3.2 e 5.3.5 passam vigorar com a seguinte redação: 

 

5.3.2. Nas hipóteses previstas no item 5.3.1, o candidato deverá requerer a 

devolução da Taxa de Inscrição por meio do preenchimento e assinatura do 

Requerimento para Devolução da Taxa de Inscrição, disponível no endereço 

eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  que deverá ser entregue: 

a) Em até 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do período de inscrições, para 

os pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alínea “a”, ou 

b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Ato de cancelamento, 

suspensão do Processo Seletivo Simplificado ou divulgação da data das provas, 

para os pedidos de devolução nos termos do item 5.3.1, alíneas “b”, e “d”. 

c) Até o dia 06 de junho de 2018, para os pedidos de devolução nos termos do 

item 5.3.1, alínea “c” 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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5.3.5. O formulário de restituição da taxa de inscrição  deverá ser entregue ou enviado, 

diretamente pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo 

candidato e acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, em 

envelope fechado, tamanho ofício, em até 30 (trinta) dias úteis após o ato que ensejou 

o cancelamento ou a não realização do certame, no caso da alínea “c” item 5.3.1 

(alteração da data prevista para as provas) até 06 de junho de 2018, por uma das 

seguintes formas: 

a) na FUNEC, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – 

Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto 

feriado e recesso).  

b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do 

candidato, endereçado à FUNEC, situada à Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro 

Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, a data da postagem 

deverá obedecer ao prazo previsto neste item.  

 

3- Nos itens 5.1 e 5.2; 

 

Onde se lê: 

 

5.1. Não será enviado, via Correios, Cartão de Informação do local de provas. A 

FUNEC divulgará o CDI no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  

para consulta e impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 18 de maio de 2018, 

onde consta a data, o horário e local de realização das provas.  

 

LEIA-SE: 

 

5.5.1. Não será enviado, via Correios, Cartão de Informação do local de provas. A 

FUNEC divulgará o CDI no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos  

para consulta e impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 08 de junho de 

2018, onde consta a data, o horário e local de realização das provas.  

 

 

 

 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Onde se lê: 

 

5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a 

FUNEC, até o dia 25 de maio de 2018, exceto sábado, domingo, recesso e feriado 

em uma das seguintes formas: 

a) através do telefone: (031) 3391-6187 ou, 

b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou, 

c) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no 

endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG,  

no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso).  

 

LEIA-SE: 

 

5.5.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a 

FUNEC, até o dia 15 de junho de 2018, exceto sábado, domingo, recesso e feriado 

em uma das seguintes formas: 

a) através do telefone: (031) 3391-6187 ou, 

b) pelo e-mail: funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br ou, 

c) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no 

endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG,  

no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso).  

 

4- No item 6.5; 

 

Onde se lê: 

 

6.5. A prova objetiva será realizada no dia 27 de maio de 2018 (domingo), com início 

às 9h e término às 11h30min, em local a ser divulgado pela Prefeitura Municipal de 

Contagem e FUNEC, no dia 18/05/2018, através do endereço 

www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo 

Simplificado PMC 03/2018 – Prefeitura de Contagem). 

 

LEIA-SE: 

 

6.5. A prova objetiva será realizada no dia 17 de junho de 2018 (domingo), com 

início às 9h e término às 11h30min, em local a ser divulgado pela Prefeitura 

mailto:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
mailto:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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Municipal de Contagem e FUNEC, no dia 08/06/2018, através do endereço 

www.contagem.mg.gov.br/concursos (clicar no link FUNEC – Processo Seletivo 

Simplificado PMC 03/2018 – Prefeitura de Contagem). 

 

 

5- No item 6.29; 

 

Onde se lê: 

 

6.29. O gabarito da Prova Objetiva será disponibilizado no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 28/05/2018. 

 

LEIA-SE: 

 

6.29. O gabarito da Prova Objetiva será disponibilizado no endereço eletrônico 

www.contagem.mg.gov.br/concursos no dia 18/06/2018. 

 

6- No item 8.4; 

 

Onde se lê: 

 

8.4. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

a) não estiverem devidamente fundamentados; 

b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

c) forem encaminhadas via fax, telegrama ou via internet; 

d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 

8.1; 

e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada 

para recurso; 

f) serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou 

fundamentação idênticas; 

g) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital. 

 

LEIA-SE: 

 

8.4. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 

a) não estiverem devidamente fundamentados; 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos%20no%20dia%2028/05/2018
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos%20no%20dia%2018/06/2018
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b) não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

c) forem encaminhadas via fax ou telegrama;  

d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 

8.1; 

e) apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada 

para recurso; 

f) serem interpostos de forma coletiva, com formatação e/ou arguição e/ou 

fundamentação idênticas; 

g) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital. 

 

7- O ANEXO III – DO CRONOGRAMA BÁSICO, passa vigorar com a 

seguinte redação: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – EDITAL N° 03/2018 
 

ANEXO III – DO CRONOGRAMA BÁSICO RETIFICADO 
 

ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

Publicação do Edital 27/03/2018 

Pedido de isenção da taxa de inscrição 17 e 18/04/2018 

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 27/04/2018 

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da 
taxa de inscrição 

02 e 03 /05/2018 

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

10/05/2018 

Entrega de Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais 
para realização da prova 

17/04/2018 

a 14/05/2018 

Divulgação da decisão relativa à solicitação de condições especiais para 
realização da prova 

18/05/2018 

INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
17/04/2018 

a 13/05/2018 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 14/05/2018 

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

08/06/2018  

PROVA OBJETIVA 17/06/2018 

Divulgação do Gabarito 18/06/2018 
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Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 19 e 20/06 /2018 

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as 
questões e os gabaritos preliminares das provas objetivas 

28/06/2018 

Divulgação do resultado da prova objetiva  e classificação final 28/06/2018 

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e 
classificação final  

29/06 e 02/07/2018 

Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova objetiva e 
classificação final 

05/07/2018 

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 05/07/2018 

Homologação 06/07/2018 

 

 

 

8- O ANEXO VII - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO, passa vigorar com a seguinte redação: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018 

ANEXO VII - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO - RETIFICADO 

 

Nome do (a) requerente: ______________________________________________________  

Número da identidade__________________________________________________________  

Número da inscrição do(a) candidato(a)____________________________________________ 

Telefones com código de área para contato ________________________________________ 

Endereço completo___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

DADOS BANCÁRIOS DO CANDIDATO  

 

Nome e número do banco _______________________________________________________ 

Nome e número da agência com dígito_____________________________________________  

Número da conta corrente do titular da conta________________________________________ 

CPF do titular da conta_____________________________________________________ 

Nome do titular da conta_______________________________________________________ 

 

O(a) candidato(a) acima qualificado(a), nos termos do item 5.3 e subitens do Edital, vem 

REQUERER a DEVOLUÇÂO da taxa de inscrição referente ao PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018, da Prefeitura Municipal de Contagem, visando ao 

provimento de vagas e composição de quadro reserva para contratações.   

 

MOTIVO DO REQUERIMENTO DA DEVOLUÇÃO 

  

A (    ) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato ou com valor em 

desconformidade com o do valor da taxa de inscrição. 

B (     ) Cancelamento ou suspensão do Processo Seletivo Público.  
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C (   ) Alteração da data prevista para as provas. Requerer até o dia 06 de junho de 

2018. 

D (    ) Alteração ou extinção do cargo para o qual o candidato estiver inscrito. 

 

 Nestes termos, pede deferimento.  

 

Contagem, ____ de ______________________de 2018. 

  

____________________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 

____________________________________________________________________________ 

Nome do procurador 

 

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - EDITAL Nº 03/2018 

 (    ) DEFERIDO                            (    ) INDEFERIDO 

 

 De Acordo:____________________________________Em: ___/ ____/ 2018 

 

 

Contagem, 30 de maio de 2018. 

 

 

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 

Prefeito do Município de Contagem 

 


