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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÕES
1) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2016 – PROCESSO Nº. 152/2016 –  AQUISIÇÃO DE BARRACAS, marcado para às 09h00min do dia 06/12/2016.
2) PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2016 – PROCESSO Nº. 154/2016 –  AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) E OXÍMETROS, marcado para às 
09h00min do dia 07/12/2016.
A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme acima. Os editais poderão ser obtidos através 
dos sites www.contagem.mg.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e/ou na sala da Comissão de Licitações, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Con-
tagem/MG, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, para tanto os interessados deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação 
magnética sem custos. Informações: (31) 3356.6658. Contagem, 18//11/2016 - Equipe de Pregões.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 18/11/2016

1. EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO – (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA), CELEBRADO ENTRE O MUNICÍOIO DE CONTAGEM E A FRENTE NACIONAL DE PREFEI-
TOS.
OBJETO: COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A FNP-FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS E O MUNICÍPIO, COM VISTA A PROMOVER AÇÕES QUE POSSAM FORTALECER A AUTONO-
MIA MUNICIPAL, PRESERVANDO-SE O INTERESSE LOCAL
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 1021.04.122.0001.2001 – 33504100 – 010000
VALOR: R$: 79.560,00
ASSINADO/VIGÊNCIA: 26/08/2016 ATÉ 31/12/16

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.888
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, ainda, o disposto no artigo 42, §7º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 
2010, com a redação dada pela Lei Complementar n° 180, de 15 de dezembro de 2014, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 522, de 15 de junho de 2015;
Art.1º Concede autorização para FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA aos servidores abaixo relacionados, no horário, no período e no local, a seguir 
especificados, com base nos despachos exarados no Ofício nº 1.150/2016/GAB/SEDUC e nos Termos de Compromisso por estes assinados:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA LOCAL

PERÍODO

HORÁRIOINÍCIO TÉRMINO

ADRIANE APARECIDA DE O. S. 
DUTRA 01284327

Escola Municipal Randolfo José 
da Rocha 17/10/16 15/11/16 13h às 17h30 min.

ALFREDO MARTINS RICARDO 01312711
Escola Municipal Isabel Nasci-
mento de Mattos 15/10/16 13/12/16 7h às 11h30 min.

ANELIANE TOLENTINO COSTA 
SAMPAIO 01283380

Escola Municipal Maria Silva 
Lucas 01/11/16 23/12/16 7h às 11h30 min.

ANGELA AMBROZINA FERREIRA 
DE MOURA 01283398

Escola Municipal Dona Cordelina 
da Silveira Mattos 27/10/16 10/11/16 13h às 17h30 min.

CARLA CRISTINA DE CARVALHO 
SILVA 01270105

Escola Municipal Carlos Drum-
mond de Andrade 27/10/16 23/12/16 13h às 17h30 min.

CAROLINA CORTEZÃO A. 
PEREIRA 01355275

Escola Municipal Dona Cordelina 
da Silveira Mattos 21/10/16 16/12/16 13h às 17h30 min.
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CLAUDETE BATISTA CARDOSO 21424943
CEMEI Ipê Amarelo - Dona Geer-
trude Keet 26/10/16 23/12/16 13h às 17h30 min

CLAUDIA SANTOS TEIXEIRA 01092665
CEMEI Eustáquio Junio Mato-
sinhos 09/09/16 15/12/16 7h às 11h30 min.

CRISTIANO GONÇALVES AU-
GUSTO 01370495

Escola Municipal Estudante 
Leonardo Sadra 27/10/16 17/12/16 18h às 22h30 min.

FERNANDA CRISTIANE XAVIER 
LUZ DOS SANTOS 01446211

Escola Municipal Vereador Bene-
dito Batista 28/10/16 30/11/16 13h às 17h30 min.

IONEU LOBO DE CARVALHO 01285234
Escola Municipal Estudante 
Leonardo Sadra 19/10/16 17/12/16 13h às 17h30 min.

IVONE FONSECA REZENDE 
GOMES DINIZ 01182710

CEMEI Regino Inocêncio de 
Souza 01/10/16 30/11/16 7h às 11h30 min.

JULIANA PRADO 01168084
Escola Municipal Dona Babita 
Camargos 10/10/16 18/11/16 18h às 22h30 min.

LILIANE CORDEIRO DOS REIS 01263982
Escola Municipal Prefeito Sebas-
tião Camargos 27/10/16 27/11/16 7h às 11h30 min.

LUCINEIA DA SILVA PIO 01280917
Escola Municipal Vereador José 
Ferreira de Aguiar 20/10/16 23/12/16 13h às 17h30 min.

MARCIA REGINA BARROSO DE 
CAIRES 01449725

CEMEI Ipê Amarelo - Dona Geer-
trude Keet 27/10/16 23/12/16 13h às 17h30 min.

MARIA CRISTINA DE SOUZA 
BARBOSA 01446106

CEMEI Vereador João Evangelista 
Fernandes 01/11/16 15/11/16 7h às 11h30 min.

MARIA DAS GRAÇAS DO NASCI-
MENTO SILVA 01171093

Escola Municipal Deputado Jorge 
Ferraz 01/11/16 16/12/16 13h às 17h30 min.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA E 
SILVA 01282871

Escola Municipal Otacir Nunes 
dos Santos 01/11/916 20/11/16 7h às 11h30 min.

MARILEILA RESENDE FEITOSA 01446297
Escola Municipal Coronel Joa-
quim Antônio da Rocha 08/10/16 07/11/16 18h às 22h30 min.

NEUSA DE CASTRO ALBUQUER-
QUE 01446262 CEMEI Oitis 14/10/16 31/10/16 7h às 11h30 min.

NILMARA SENHORINHA DE LIMA 01064530
Escola Municipal Pedro Pacheco 
de Souza 31/10/16 27/11/16 7h às 11h30 min.

RICARDO TADEU DE SOUZA 01298506
Escola Municipal Vereador Bene-
dito Batista 01/11/16 30/11/16 13h às 17h30 min.

SANDRA DENISE LOURENÇO 
MELO 01446076

CEMEI Regino Inocêncio de 
Souza 31/10/16 14/11/16 13h às 17h30 min.

SANDRA LUCIA DOS REIS 01158615
Escola Municipal Deputado Jorge 
Ferraz 01/11/16 16/12/16 7h às 11h30 min.

SHEILA SOUZA PEREIRA DO VALE 01277703 Escola Municipal José Lucas Filho 22/10/16 20/11/16 13h às 17h30 min.

SONIA MARIA DA FONSECA 
GOMES 01330353

Escola Municipal Domingos José 
Diniz Costa Belém 01/11/16 22/12/16 7h às 11h30 min.

SOPHIA DE MATTOS CAMARGO 
GROSSMANN 01279056

Escola Municipal Pedro de Alcân-
tara Júnior 26/10/16 23/12/16 7h às 11h30 min.

VAGDA APARECIDA FERREIRA 
DE SOUZA 01454117

Escola Municipal René Chateau-
briand Domingues 27/10/16 15/11/16 18h às 22h30 min.
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Art.2º Os servidores relacionados no Artigo 1º, deste Ato Administrativo, em flexibilização de jornada de trabalho ampliada perceberão o percentual de ampliação sobre 
o valor correspondente ao seu padrão de carreira, constante na tabela de vencimento, garantindo, nos termos do Artigo 42 da Lei Complementar nº 90/2010, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 180/2014:
I - o pagamento das férias regulamentares coletivas em janeiro;
II - a incidência sobre 1/3 (um terço) de férias;
III - o abono natalino ou décimo terceiro, proporcionalmente ao período de exercício de jornada ampliada.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.902
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 65, 66 e 67 todos da Lei Municipal nº 3.366 datada de 1º (pri-
meiro) de dezembro de 2000, devidamente regulamentados pela Resolução Conjunta SEDUC/FUNEC/ nº 001, datada de 18 de maio de 2016; considerando, ainda, os 
despachos exarados no Processo nº 14182/2016-01A; CONCEDE LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, pelo período de 20 de outubro de 2016 a 
31 de dezembro de 2016, ao Servidor ANDERSON CUNHA DOS SANTOS, titular do cargo provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão 
“P5”, matrícula nº. 01217549, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.903
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 03460/2016-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste Muni-
cípio, ao Servidor ELY BATISTA SANTOS, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P7”, matrícula nº. 01336890, lotado na Secretaria 
Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.904
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 00479/2016-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, ao Servidor MARCOS ANTONIO NUNES, titular do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços III, Nível III, Grau “L”, matrícula nº. 01150150, lotado 
na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.905
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 11255/2016-
01A; Concede FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990 combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, à Servidora ELAINE FROIS MACEDO, titular do cargo de provimento efetivo de Administrador, Nível XIV, Padrão “P10”, matrícula nº. 01197424, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1º (primeiro) de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.906
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30, de 25 de janeiro de 2005; considerando, ainda, os despachos exarados no Processo nº 00953/2016-
01A; RESOLVE:
Art.1º Conceder FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do Artigo 85 da Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990; combinado com o Artigo 48, Inciso II da Lei Orgânica deste 
Município, ao Servidor ROBERTO MAURO BORGES GARCIA, titular do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, Nível X, Padrão “P6” matrícula nº. 01363006, 
lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pelo período de 1º (primeiro) de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
Art.2º SUSPENDER nos termos do Artigo 4º do Decreto 465/2015, pelo período de 1º(primeiro) de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, a designação para 
exercer Função de Confiança de Chefe de Grupamento da Guarda Municipal, Referência FC-11, CFC-361, o servidor citado no Artigo 1º deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.907
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O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº. 09586/2016-01A; nos termos do Artigo 31 da Lei 
nº. 2.160, de 20 de dezembro de 1990; EXONERA, a pedido, do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P14”, matrícula 
nº. 21349844 (2º cargo), lotada na Secretaria Municipal de Educação, a Servidora FERNANDA RODRIGUES ALVES COSTA, a partir de 15 de setembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.908
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0243/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a”, do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora ELIANA DOS SANTOS NOGUEIRA, titular do cargo efetivo de Agente Fazendário, Nível V, 
Grau “N”, matrícula nº 01080187, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, a contar de 21 de junho de 2016 até, no máximo, completar as exigências para a aposen-
tadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.909
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0328/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a”, do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora REJANE LUZIA FERNANDES BRAGA, titular do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, 
Nível IV, Padrão “P6”, matrícula nº 01057584, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 11 de agosto de 2016 até, no máximo, completar as exigências para 
a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.910
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consi-
derando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de 
maio de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0167/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a”, 
do Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora KATIA DA CRUZ FERREIRA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P5”, matrícula nº 01085286, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 20 de abril de 2016 até, no máximo, completar as 
exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.911
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; conside-
rando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no Artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 2016-0241/PreviCon; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, aliena “a”, do 
Artigo 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA SILVA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação 
Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P11”, matrícula nº 01085383, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 07 de junho de 2016 até, no máximo, com-
pletar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.912
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a delega-
ção de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 18.788, datado de 27 de outubro de 2016, no tocante ao 
número da matrícula e cargo da servidora RENATA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] titular do cargo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P9”, matrícula nº. 21363764 [...]”.

Leia-se: “[...] titular do cargo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P2”, matrícula nº. 01363764 (1º cargo) [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.913
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
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Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; EXONERA 
do cargo de provimento em comissão de Diretora Geral do Departamento do Núcleo Regional de Educação Vargem das Flores, Nível VIII, CPC-739, a servidora TAISA 
OLIVEIRA LIMA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de novembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.914
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-198, a servidora MIRIAM MIRANDA MOTTA 
ALKIMIM, matrícula nº 01418374, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30 de novembro de 2016.
Art.2º DISPENSAR da designação para o exercício da Função de Confiança de Coordenador de Centro de Educação Integrada, Referência FC-10, CFC-327, a servidora 
GISLANDE CONCEIÇAO F. CAIRES, matrícula nº 01128775, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30 de novembro de 2016.
Art.3º DESIGNAR para o exercício da Função de Confiança de Assessor Educacional, Referência FC-5, CFC-198, a servidora GISLANDE CONCEIÇAO F. CAIRES, matrícula nº 
01128775, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30 de novembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.915
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; RESOLVE:
Art.1º DISPENSAR da designação para exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, da Escola Municipal “Eli Horta Costa”, Referência FE-6, CFE-207, o 
servidor ROGERIO WALLACE MASCARENHAS DOS SANTOS, matrícula nº 01277479, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de novembro 
de 2016.
Art.2º DESIGNAR para o exercício da Função Especial de Escriturário de Caixa Escolar II, da Escola Municipal “Eli Horta Costa”, Referência FE-6, CFE-207, a servidora 
CRISTIANE TEODORO, matrícula nº 01167827, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º(primeiro) de novembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.916
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA da designação para o 
exercício da Função de Confiança de Vice-Diretor, da Escola Municipal “Professora Lígia Magalhães”, Referência FC-3, CFC-84, a servidora ZILDA MENDES BARBOSA, 
matrícula nº 01092282, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 10 de novembro de 2016.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 18 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.921
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ato Administrativo nº 18.876, datado de 11 de novembro de 2016, que exonera o 
servidor do cargo de provimento em comissão; considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; CANCELA, a partir de 
11 de novembro de 2016, a disponibilidade do Servidor ADONIAS DE PAULA RODRIGUES, titular do cargo de provimento efetivo de Inspetor de Saúde I, Nível V, Grau 
“L”, matrícula nº. 01078263, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, concedida por meio do Ato Administrativo nº 18.587, datado de 14 de setembro de 2016, para a 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.922
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 142, de 29 de maio de 2013, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de  dezembro  de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RESOLVE
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Diretora Geral do Departamento de Turismo, Nível VIII, CPC-742, a servidora FERNANDA JULIANA VIEIRA 
NOBRE, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 03 de outubro de 2016.
Art.2º RATIFICAR a nomeação da servidora FERNANDA JULIANA VIEIRA NOBRE, para o cargo de provimento em comissão de Gestor III, Nível X, CPC-811, lotada na 
Secretaria Municipal de Governo, a partir de 03 de outubro de 2016.
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Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem
AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 18.923
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 197, de 22 de dezembro de 2015; considerando, ainda, 
o Decreto nº. 641, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Organização da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC; considerando 
ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 
20 de dezembro de 1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RETIFICA o Ato Administrativo nº 18.920, datado de 18 de novembro de 2016, no to-
cante ao nome do servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão de Assistente I, Nível I, CPC-03, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência 
de Contagem – FAMUC, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] FLAVIO HENRIQUE [...]”.
Leia-se: “[...] FLAVIO HENRIQUE BERNARDES DA SILVA”
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº  18.924
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 148, de 28 de agosto de 2013, que altera a estrutura 
organizacional da Fundação de Ensino de Contagem; considerando ainda, o disposto no art. 73, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de  1990; e tendo em vista as exigências reais do setor próprio; RETIFICA os 
Artigos 1º e 2º, todos do Ato Administrativo nº. 18.769, datado de 24 de outubro de 2016, no tocante à data de revogação de designação do servidor ALEXANDRE 
GUTEMBERG BERTOLINO, e nomeação da servidora MERVINA RODRIGUES BRAGA, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 24 de outubro de 2016 [...]”.
Leia-se: “[...]a partir de 27 de outubro de 2016 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de novembro de 2016.
CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Fazenda

JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL - 1ª INSTÂNCIA
A Junta de Julgamento Fiscal - 1ª Instância, faz publicar as decisões abaixo indicadas :

Nº do Processo Data Assunto Nome/Razão Social Relator Decisão Nº Decisão

01702/2016-02A 28/01/16 ISENÇÃO DE IPTU ALEXSANDRA ASSIS ROCHA DE PAULA 01/09/2016 IMPROCEDENTE 12.573

01206/2016-02A 22/01/16 ISENÇÃO DE IPTU ASEDIVI ASSOC. ESPIRITA ED.  DO DIVINO 01/09/2016 IMPROCEDENTE 12.574

13270/2016-02A 12/08/16 PRESCRIÇÃO CUIABA REPRESENTAÇÕES LTDA 16/09/2016 IMPROCEDENTE 12.575

13272/2016-02A 12/08/16 PRESCRIÇÃO CUIABA REPRESENTAÇÕES LTDA 16/09/2016 IMPROCEDENTE 12.576

06466/2014-02A 04/06/14 AVERBAÇÃO DE  NOME FIDELAIDE PEREIRA  ELIAS 06/09/2016 IMPROCEDENTE 12.577

01760/2016-02A 28/01/16 ISENÇÃO DE IPTU IGREJA PENTECOSTAL LABAREDAS DE  DEUS 18/10/2016 IMPROCEDENTE 12.578

11436/2015-02A 24/07/15 ISENÇÃO DE IPTU JOSÉ EUSTÁQUIO RABELO DE OLIVEIRA 20/09/2016 IMPROCEDENTE 12.579

06522/2016-02A 29/04/16 PRESCRIÇÃO LEVI RODRIGUES DE FREITAS 19/09/2016 IMPROCEDENTE 12.580

01122/2014-02A 31/01/14 AVERBAÇÃO DE  NOME NOBERTO MARIA DE SOUZA 06/09/2016 IMPROCEDENTE 12.581

14555/2016-02A 14/09/16 PRESCRIÇÃO ONEIDE DIAS DA SILVA 09/11/2016 PROCEDENTE 12.582
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15573/2016-02A 06/10/16 ISENÇÃO DE IPTU
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM-
ENTO 11/11/2016 PROCEDENTE 12.583

06205/2016-02A 25/04/16 PRESCRIÇÃO VITALINA CARLOS PIMENTA DE MORAES 19/09/2016 IMPROCEDENTE 12.584

Ficam os contribuintes cientificados do prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário conforme parágrafo único 
 do artigo 282 do CTMC

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Carlos Xavier da Gama, torna público e faz saber que foram concedidas as seguintes Licenças 
Ambientais:
CERTIFICADO LS Nº081/16
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa HE Empreendimentos Imobiliários Ltda., Classe 2, CNPJ: 17.247.211/0001-26, localizada na Rodovia BR 040, KM 529 Nº 41, Bairro Morada Nova, Contagem 
– MG, Licença Sumária, com validade até 17 de novembro de 2024, para exercer a atividade de coleta de resíduos não perigosos e aterro de resíduos sólidos da constru-
ção civil Classe A. Processo Administrativo  Nº 9016/01-16. Com condicionantes.
CERTIFICADO LS Nº080/16
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Elo Reciclagem Ltda., Classe 2, CNPJ: 18.896.145/0001-88, localizada na Rodovia BR 040, KM 523, S/Nº, Bairro Vila Paris, Contagem – MG, Licença Sumária, 
com validade até 26 de outubro de 2024, para exercer a atividade de coleta de resíduos não perigosos, aterro e/ou área de reciclagem de resíduos classe “A” da cons-
trução civil, e/ou áreas de triagem, transbordo e armazenamento transitório de resíduos da construção civil e volumosos. Processo Administrativo  Nº 7629/01-14. Com 
condicionantes.
CERTIFICADO LS Nº080/16 – 2ª VIA – 17-11-2016
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, no uso de suas atribuições e com base no artigo 6º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 
23/12/03, e tendo em vista o previsto pelas Deliberações Normativas     Nº 01/00 e Nº 08/04 do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, concede 
à empresa Elo Reciclagem Ltda., Classe 2, CNPJ: 18.896.145/0001-88, localizada na Rodovia BR 040, KM 523, S/Nº, Bairro Vila Paris, Contagem – MG, Licença Sumária, 
com validade até 26 de outubro de 2024, para exercer a atividade de coleta de resíduos não perigosos, aterro e/ou área de reciclagem de resíduos classe “A” da cons-
trução civil, e/ou áreas de triagem, transbordo e armazenamento transitório de resíduos da construção civil e volumosos. Processo Administrativo  Nº 7629/01-14. Com 
condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Cidadania

PORTARIA nº 028, de 18 de novembro de 2016

Altera a Portaria SDHC nº 026, de 06 de outubro de 2016 que Dispõe sobre as instruções necessárias para a concessão, designa comissão organizadora do “Prêmio 
Milton de Freitas de Direitos Humanos”, ano 2016, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, no uso de suas atribuições regulamentares, que lhe confere o art. 7º, do Decreto n.º 1.449, de 5 de 
maio de 2010,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 15, da  Portaria SDHC nº 026, de 06 de outubro de 2016;
CONSIDERANDO os príncipios de conveniência, economicidade e oportunidade, em razão do total de participantes indicados,
RESOLVE:

 Art. 1º Fica desconsiderado o processo de votação popular do “Prêmio Milton de Freitas de Direitos Humanos”, ano 2016, constante do Regulamento do Prêmio Milton 
de Freitas de Direitos Humanos, ano 2016, anexo da Portaria SDHC nº 026, de 06 de outubro de 2016. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de novembro de 2016. 

Contagem, 18 de novembro de 2016. 

ÉRICO NOGUEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
EDITAL SDHC nº 002 / 2016 

A PREFEITURA DE CONTAGEM, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, promove o “PRÊMIO MILTON DE FREITAS DE DIREITOS 
HUMANOS”, ano 2016. O prêmio tem o objetivo homenagear e reconhecer instituições e pessoas que tenham contribuído significativamente para a defesa, difusão, 
disseminação e divulgação dos Direitos Humanos na cidade de Contagem.

1. DA REVOGAÇÃO
1.1 Fica revogado o Item 2.4.4 do EDITAL SDHC nº 001 / 2016 e seus subitens.

2. DO CRONOGRAMA
2.1 O item 3.1 passa a vigorar com a seguinte redação:

…..................................................................................................................
“3.1 O desenvolvimento do “Prêmio Milton de Freitas Direitos Humanos”, ano 2016, atenderá ao cronograma seguinte: 

Fases Início Término

Indicação dos Participantes 07/10/2016 02/11/2016

Solenidade de Premiação 12/12/2016 12/12/2016
(...)”

Contagem (MG), 18 de novembro de 2016. 

ÉRICO NOGUEIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Funec

FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
PORTARIA Nº 172, de 16 de novembro de 2016.

Concede Férias Prêmio á servidora pública efetiva que menciona e dá outras providências.

A Presidente da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, considerando o artigo 23 do Decreto 1630 de 07/07/2011 e o Decreto 
1695 de 13/10/2011, RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder gozo de Férias Prêmio á Professora de  
Biologia, MARIA CRISTINA FANTINI SILVA, matrícula 381586, no período de 17/11/2016 até 16/12/2016.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

MERVINA RODRIGUES BRAGA
PRESIDENTE 

FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
PORTARIA Nº173, de 16 de novembro de 2016.

Concede Prorrogação de Licença Sem Vencimento a servidora que menciona e dá outras providências.
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A Presidente da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER prorrogação de Licença Sem Vencimento à Professora de História, VIVIAN DE MELO GARAJAU, matrícula 38145-4, no período de 16/11/2016 até 
15/05/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

MERVINA RODRIGUES BRAGA
PRESIDENTE 

FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
PORTARIA Nº 174, de 18  de novembro de 2016.
Dispõe sobre a alteração do plano de Carreira da servidora que menciona e dá outras providências.

A Presidente da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no art. 5º, da Lei Complementar nº 172, de 04 
de julho de 2014, RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar, a pedido, o vinculo existente ao Plano de Cargos e Carreira instituído pela Lei 3367 de 01/12/2000, para o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
instituídos pela Lei Complementar 90 de 30/07/2010 e alterações posteriores, da servidora abaixo:

SERVIDOR MAT. CARGO

VÍNCULO ANTERIOR VÍNCULO ATUAL

LEI 3367/2000 LEI COMPL. 90/2010

GRAU LETRA NÍVEL PADRÃO

MARILZA LUCIANA DO AMARAL 380300 Auxiliar de Secretaria III E IV P12

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/09/2016.
 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

MERVINA RODRIGUES BRAGA
PRESIDENTE 

EDITAL PIBIC - Júnior FAPEMIG/FUNDEP/FUNEC
(nº 02/2016, de 18 novembro de 2016)

CHAMADA DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS
 DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR - PIBIC- JR.

A Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC torna público o presente Edital para a seleção de  projetos, orientadores e bolsistas, seguindo as normas e os critérios 
de seleção de projetos estabelecidos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica Júnior - PIBIC-Jr, previstos no convênio 5319/15, celebrado entre as 
instituições de fomento, gestão e apoio à pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - 
FUNDEP e Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC. 
PROGRAMA
No intuito de contribuir para o desenvolvimento do estudo e da pesquisa, a FAPEMIG e a FUNEC estão implementando e custeando o financiamento de Bolsas de Inicia-
ção Científica Júnior para estudantes do Ensino Médio e do Ensino Médio Integrado Profissional Técnico. Esse Programa visa despertar e desenvolver nos estudantes a 
vocação científica, ampliando sua formação em ambiente de pesquisa.
ESTRUTURA DO EDITAL
O presente edital é composto pelas seguintes seções: 1) Programa; 2) Estrutura do Edital; 3) Finalidade; 4) Cronograma; 5) Projetos de pesquisa; 6) Docentes elegíveis; 
7) Alunos elegíveis; 8) Vagas disponíveis e características da bolsa; 9) Inscrição; 10) Avaliação e julgamento dos projetos; 11) Resultados finais e implementação das 
bolsas; 12) Acompanhamento e avaliação da orientação; 13) Disposições gerais; 14) Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC; 15) Prazo de validade e 
publicação; 16) Anexos e Formulários da FAPEMIG. 
FINALIDADE
O presente Edital tem por finalidade selecionar projetos, orientadores e bolsistas de Iniciação Científica Júnior para o biênio 2017/2018. Cada um dos alunos seleciona-
dos, no limite de vagas disponíveis (30 vagas), receberá 01 (uma) bolsa de Iniciação Científica Júnior, conforme processo seletivo realizado pela Comissão Especial de 
Iniciação Científica Júnior da FUNEC.
CRONOGRAMA
O presente edital envolve docentes, alunos e a comissão especial de iniciação científica júnior da FUNEC. As atividades a serem desenvolvidas ao longo do período de 
validade do edital estão separadas em função das etapas às quais pertencem “processo seletivo”, “implementação das bolsas” e “acompanhamento e avaliação da 
orientação”, conforme os quadros que se seguem:
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Atividades de responsabilidade da Comissão Especial de Iniciação Científica da FUNEC em conjunto com a 
Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão. DATAS

Processo Seletivo

Recebimento de inscrições 
Local - Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da FUNEC.
Endereço - Av. João César de Oliveira, nº 2415, Eldorado, Contagem. 
Horário de funcionamento - das 8 às 17h.

 01 a 12/12/2016

Divulgação do resultado final  19/12/2016

Data para recurso contra indeferimento dos projetos  20 a 21/12/2016

Divulgação dos resultados de recursos  22/12/2016

Implementação das Bolsas

Recolhimento dos projetos e documentos dos orientadores coorientadores e orientandos para implemen-
tação das bolsas 01 a 03/02/2017

Vigência da Pesquisa

Início  01/03/2017 

Final  28/02/2018

Durante a vigência da pesquisa, orientadores, coorientadores, pesquisadores e eventuais auxiliares deverão participar de um cronograma interno, que inclui abertura e 
fechamento das atividades, seminários e apresentações de relatórios, parcial e final, apresentado pela Comissão Especial deste programa institucional. Casos omissos, 
mudanças de datas, ausências permanentes ou quaisquer outras condutas/ações que venham prejudicar acadêmica e cientificamente a estrutura, legitimidade e/ou 
reputação do conjunto deste programa institucional serão avaliados, julgados e, possivelmente, punidos pela Comissão Especial, se a mesma considerar necessário 
durante todo processo de vigência.
PROJETO DE PESQUISA 
Não há financiamento específico por parte da FUNEC para realização dos projetos propostos. Todos os envolvidos na pesquisa poderão utilizar quaisquer equipamentos 
e materiais disponíveis em qualquer unidade, incluindo os da administração, desde que esse uso não inviabilize as atividades pedagógicas cotidianas.
A apresentação do projeto de pesquisa e do plano de trabalho do bolsista implica compromisso formal do orientador com as atividades do bolsista, envolvendo: 
orientação; elaboração de relatório técnico-científico; acompanhamento e apoio às exposições dos trabalhos realizados pelos bolsistas; inclusão do nome do bolsista de 
Iniciação Científica Júnior nas publicações e em outros produtos decorrentes do trabalho de pesquisa nos quais tenha havido a efetiva participação do bolsista. 
Cada candidato a orientador poderá ter sob sua orientação até 02 (dois) bolsistas de Iniciação Científica Júnior.
Cada projeto de pesquisa poderá prever um coorientador, que atenda às exigências do item 6 deste edital.
O projeto de pesquisa deverá ser digitado em páginas de formato A4, com margens de 2 cm, em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples entre linhas  (Anexo II).
O plano de trabalho deve evidenciar o caráter de formação e desenvolvimento do aluno, deve conter a descrição das atividades propostas, o cronograma corresponden-
te e a metodologia de acompanhamento (continuação do Anexo II).
No caso de um mesmo projeto envolver a indicação de dois bolsistas, deverá haver, obrigatoriamente, diferenciação nas atividades a serem atribuídas a cada bolsista, 
sob pena de ser anulada uma das solicitações; 
A jornada a ser cumprida pelo bolsista deverá ser de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 16 horas semanais, a critério do orientador. 
Ao final dos trabalhos o orientador e o orientando receberão a certificação referente a 100 horas dedicadas ao projeto de pesquisa.
Os participantes devem desenvolver projetos a partir de uma das seguintes áreas do conhecimento ou da associação multidisciplinar, entre elas: 1) Ciências Agrárias, 2) 
Ciências Biológicas, 3) Ciências Exatas e da Terra, 4) Ciências Humanas, 5) Ciências da Saúde, 6) Ciências Sociais Aplicadas, 7) Engenharia.
DOCENTES ELEGÍVEIS 
Poderão se candidatar orientadores e coorientadores que
forem docentes da FUNEC, do quadro permanente, em estágio probatório ou não, em efetivo exercício, que tenham comprovada experiência na área de pesquisa 
científica ou tecnológica;
tiverem currículo cadastrado na Plataforma Lattes/CNPq e atualizado até 15 dias precedentes ao último dia da inscrição;
disponibilizarem o tempo de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas mensais para atividades de acompanhamento e orientação dos bolsistas vinculados ao projeto sob sua 
orientação. A regulamentação das atividades de acompanhamento e orientação estão asseguradas, na FUNEC, pela Portaria 167, de 12 de novembro de 2013, publica-
da no Diário Oficial de Contagem - DOC em 18/11/2013. 

Não poderão se candidatar a orientadores e coorientadores os pesquisadores que
estiverem inadimplentes com a FAPEMIG ou com o CNPq. Docentes que não tenham cumprido os compromissos assumidos nos termos de editais de edições já encerra-
das de programas de iniciação científica e em desenvolvimento tecnológico (PIBIC, PIBITI, BIC-Jr), tais como: entrega de relatórios parciais e relatório final, entrega dos 
formulários de acompanhamento, entre outros;
estiverem afastados para qualificação ou por qualquer outro motivo.
ALUNOS ELEGÍVEIS 
Poderão se candidatar às bolsas de Iniciação Científica Júnior alunos regularmente matriculados no Ensino Médio ou Médio Integrado da FUNEC. 
O aluno interessado em se inscrever no Programa deverá 
estar cursando, até a 3ª série do Ensino Médio e/ou Médio Integrado; 
ter bom rendimento escolar, relativo ao ano letivo anterior, comprovado no histórico escolar;
ter sido selecionado e indicado formalmente por um único orientador; 
comprometer-se com o desenvolvimento das atividades do plano de trabalho proposto, em regime de dedicação de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais, sob orienta-
ção do professor.
O aluno interessado em se inscrever no programa NÃO poderá
ter concluído o Ensino Médio e/ou Médio Integrado no primeiro semestre do ano letivo atual;
acumular bolsa e nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza durante a                       vigência da mesma. É permitido o acúmulo com bolsas de natureza exclu-
sivamente assistencial, como aquelas oriundas do Programa Bolsa Família.
VAGAS DISPONÍVEIS E CARACTERÍSTICAS DA BOLSA 
Para a presente edição do PIBIC-Jr, a FUNEC dispõe de uma previsão de 30 (trinta) bolsas, concedidas pela FAPEMIG em convênio com o CNPq, podendo essa cota ser 
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ampliada, em até 20 (vinte) bolsas, através de financiamento da própria FUNEC resguardado os limites de sua disponibilidade orçamentária.  
A bolsa terá vigência de 12 (doze) meses ininterruptos, desde que cumpridos os prazos de cadastro no sistema Everest da FAPEMIG, podendo ser renovada por igual 
período. 
Não há renovação automática de bolsas. 
O pagamento das bolsas ficará condicionado à apresentação do formulário de Acompanhamento mensal, assinado pelo orientador e pelos bolsistas (Anexo VI). Até o 
dia 15 de cada mês o formulário deverá ser encaminhado à Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão aos cuidados da Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior 
da FUNEC. Caso não seja enviado acarretará na suspensão do repasse da bolsa até a regularização da documentação.
A bolsa tem caráter transitório; não pode ser acumulada com estágios remunerados, com bolsas de outros programas ou com empregos de qualquer natureza; é isenta 
de imposto de renda e não gera vínculo empregatício. É permitido o acúmulo da bolsa BIC-Jr com bolsas de natureza exclusivamente assistencial, como aquelas oriun-
das do Programa Bolsa Família.
A bolsa mensal concedida destina-se ao bolsista selecionado, não sendo permitido o seu repasse a outros alunos. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa 
entre dois ou mais alunos. 
A bolsa mensal é fixada em R$150,00 (cento e cinquenta reais), podendo ser reajustada a critério das agências de fomento (FAPEMIG/CNPq). 
Poderá ocorrer a substituição de bolsista dentro do calendário anual de concessão das quotas institucionais, desde que seja mantido o plano de trabalho proposto 
originalmente. As solicitações de substituições de bolsistas deverão ser apresentadas pelos orientadores, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
início do período de trabalho do novo bolsista. 
Juntamente com a solicitação de substituição deverão ser encaminhados a documentação completa, os dados bancários e formulários 10 e 10.1 da FAPEMIG, devida-
mente preenchidos pelo novo bolsista. 
A qualquer tempo a Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão da FUNEC, ouvida a Comissão de Iniciação Científica Júnior da FUNEC, poderá cancelar a participação 
do bolsista que tenha interrompido o curso, desistido ou sido desligado; que não tenha desempenho satisfatório; que não apresente os atestados de frequência, os 
questionários de acompanhamento e os relatórios, ou por outra razão fundamentada. 
INSCRIÇÃO 
A inscrição no processo de seleção de projetos para recebimento da bolsa PIBIC-Jr obedecerá às seguintes instruções:
Submissão de Projetos e Entrega de Documentos
Para submissão de projetos e efetivação da inscrição, o candidato deverá entregar e protocolar na Administração da FUNEC:
formulário de inscrição de projeto -PIBIC-Jr. (Anexo I);
projeto de pesquisa a ser desenvolvido e o(s) plano(s) de trabalho do(s) bolsista(s) - (Anexo II e continuação do Anexo II);
mídia digital, CD ou DVD, identificada com o nome do orientador e a data (contendo os  Anexos I e II).  Obs: os Anexos I e II, em versão digital, também poderão ser 
enviados para o e-mail: coordenacaobolsapibic2016@gmail.com
formulário de verificação de documentos necessários à inscrição no processo de seleção para recebimento da bolsa PIBIC-Jr (Anexo III);
declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não acumulação de bolsa (Anexo IV);
declaração, do responsável pelo candidato menor de idade, de que conhece as normas do programa e que concorda com a participação do aluno nas condições defini-
das neste edital – (Anexo V);
histórico escolar, ou documento equivalente, contendo nota e/ou resultado do ano letivo anterior;
comprovante de matrícula no Ensino Médio e/ou Médio Integrado na FUNEC, referente ao ano letivo atual;
cópias do documento de identidade, do CPF e do comprovante de residência;
cópia do documento de identidade do responsável pelo candidato menor de idade.

No ato da entrega dos documentos impressos e da mídia digital (CD ou DVD, contendo os anexos I e II), o projeto e seus partícipes terão um número de protocolo de 
recebimento, emitido pelo Setor de Protocolo da Administração da FUNEC.

Todos os documentos constantes nos item 9.1 deste edital deverão ser entregues na Administração da FUNEC situada à Av. João César de Oliveira, nº 2415, Eldorado - 
Contagem/MG, no horário e no período de inscrições definidos no item 4 do presente Edital. 
AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS 
A avaliação das inscrições compreenderá: 
Análise de documentos. As inscrições com documentação incompleta e/ou fora dos padrões especificados, bem como aquelas em que o Currículo Lattes do orientador 
estiver desatualizado, serão eliminadas.
Análise dos projetos. Os candidatos a orientadores terão seus Currículos Lattes e seus Projetos de Pesquisa avaliados pela Comissão Especial de Iniciação Científica 
Júnior da FUNEC, até o dia 18/12/2016.
A etapa de análise dos projetos tem caráter classificatório. 
Na avaliação de que trata o item 10.2, serão distribuídos 100 pontos. Para análise e julgamento dos projetos serão considerados: 
Qualificação da Orientação (até 40 pontos). Será avaliado o Currículo Lattes do candidato a orientador, com ênfase em sua titulação (não acumulativa), sendo conside-
rado os títulos de Doutorado (20 pontos), Mestrado (15 pontos) e Especialização (5 Pontos), conforme tabela (Anexo VII). 
Projeto de Pesquisa (até 40 pontos). Serão avaliadas: I) Relevância do projeto visando à formação humanística dos alunos, à formação profissional técnica de nível 
médio, ao desenvolvimento local e à relevância social (até 20 pontos); II) Adequação do plano de trabalho do bolsista ao projeto de pesquisa e sua exequibilidade e 
metodologia de acompanhamento e orientação (até 20 pontos). 
Produção científica, técnica e/ou artística (até 20 pontos). Serão avaliados: I) livros e/ou artigos publicados (até 10 pontos); II) participação em eventos científicos, 
encontros e seminários de pesquisa da FUNEC e/ou de outras instituições, ficando este último quesito sujeito à analise por parte da Comissão de Iniciação Científica da 
FUNEC (até 10 pontos).

Encerrado o processo de avaliação e julgamento dos projetos, a Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC registrará em ata as inscrições eliminadas e a 
classificação das inscrições aceitas. O resultado será divulgado no endereço www.contagem.mg.gov.br/concursos , no dia 19/12/2016.
RESULTADOS FINAIS E IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS 
O resultado final do presente edital, composto pela relação de projetos selecionados e respectivos bolsistas, será divulgado no endereço: 
         http://www.contagem.mg.gov.br/concursos . Data de divulgação: 19/12/2016. 
Os alunos selecionados pelos orientadores deverão abrir conta bancária para o recebimento das bolsas. A conta deve estar única e exclusivamente em nome do bolsista. 
As taxas cobradas pelo banco para efeito de manutenção de conta não serão ressarcidas pela FUNEC, nem pela FUNDEP e nem pela FAPEMIG. A cópia de documento 
emitido pelo banco, com os dados da conta, deve ser enviada para a Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão da FUNEC, aos cuidados da Comissão Especial de 
Iniciação Científica Júnior. 
Os orientadores cujos projetos forem selecionados deverão encaminhar à Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão da FUNEC, aos cuidados da Comissão Especial de 
Iniciação Científica Júnior, até o dia 03/02/2017, os formulários da FAPEMIG, disponíveis em http://www.contagem.mg.gov.br/concursos , a saber:
formulário 1 - FAPEMIG (Cadastro de Pesquisador);
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formulário 10 - FAPEMIG (Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica). Esse formulário deve ser assinado pelo bolsista e pelo orientador; 
       (Observação: o representante legal da instituição é a Presidente da FUNEC).
formulário 10.1 - FAPEMIG (Bolsistas sob Coordenação). 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 
Orientadores e bolsistas selecionados deverão participar de reunião de abertura do Programa, na data estabelecida pelo cronograma interno. 
Caberá ao orientador encaminhar à FUNEC os seguintes documentos: 
formulário de acompanhamento mensal dos bolsistas em atividade no projeto, o qual será disponibilizado virtualmente, com as datas estabelecidas a partir do crono-
grama interno  (Anexo VII);
relatório técnico parcial e final das atividades do bolsista, com avaliação circunstanciada do seu desempenho, cujas datas de entrega serão estabelecidas no cronogra-
ma interno; 
questionários de acompanhamento do bolsista, quando solicitados pela Comissão; 
pedido de substituição, ou cancelamento da bolsa, quando o bolsista concluir o curso do Ensino Médio e/ou Médio Integrado, desistir da bolsa ou não cumprir as exi-
gências do Programa. O pedido deverá ser feito por escrito, até o dia 05, para implementação no próprio mês; a partir do dia 06, para substituições a serem implemen-
tadas no mês subsequente. 
Além das atividades diretamente relacionadas com o desenvolvimento do projeto de pesquisa, o bolsista ficará obrigado a
participar da reunião de abertura do Programa;
apresentar, preenchido e assinado, o formulário de acompanhamento mensal das atividades do programa;
elaborar o relatório técnico final das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados; 
participar de seminário de iniciação científica promovido pela FUNEC; 
participar da reunião de encerramento;
o relatório técnico semestral parcial e o relatório técnico final deverão ser apresentados, mesmo em caso de renovação ou cancelamento da bolsa. 
A elaboração e entrega dos relatórios (parcial e final) e a participação em seminário promovido pela FUNEC, para avaliação do programa de bolsas de iniciação científica 
júnior, são requisitos obrigatórios para o recebimento de certificado de participação no PIBIC-Jr da FUNEC. 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
A inscrição dos candidatos no processo seletivo, tanto de docentes quanto de alunos, implica a aceitação das normas estabelecidas por este Edital e das normas que 
regem o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior e no convênio 5319/15 - FUNEC/FUNDEP/FAPEMIG. 
Havendo bolsas disponíveis, a Comissão de Iniciação Científica da FUNEC poderá selecionar novos projetos para a inclusão de novos bolsistas dentro da vigência das 
pesquisas prevista neste Edital.
A Comissão Especial de Iniciação Científica Júnior da FUNEC resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 
As publicações e demais produtos decorrentes dos projetos de pesquisa apoiados com recursos do presente Edital deverão citar, obrigatoriamente, as instituições de 
apoio e fomento à pesquisa envolvidas neste convênio: FUNEC, FUNDEP, FAPEMIG. 
Os anexos citados neste edital estão disponíveis no site:
 www.contagem.mg.gov.br/concursos .

COMISSÃO ESPECIAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR
A atual Comissão Especial de Iniciação Científica foi instituída por meio da Portaria 34/2015, de 10/2/2015, publicada no Diário Oficial de Contagem – DOC, em 
11/02/2015. 

PRAZO DE VALIDADE E PUBLICAÇÃO 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua validade encerrada em 28/02/2018. Para conhecimento de todos, determino que seja o presente Edital 
afixado em lugar próprio e que se dê ampla divulgação no âmbito desta Fundação.
ANEXOS E FORMULÁRIOS DA FAPEMIG
O presente edital é composto por 7 (sete) anexos e 3 (três) formulários da FAPEMIG, a saber:
Anexos:

Anexo I Inscrição de Projeto – PIBIC-Jr

Anexo II Estrutura Padrão do Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho do Bolsista – PIBIC-Jr

Anexo III Verificação de Documentos Necessários à Inscrição no PIBIC-Jr.

Anexo IV Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício e/ou de Acúmulo de Bolsas

Anexo V
Declaração de Responsável por Candidato Menor de Idade, autorizando sua participação no Programa de Iniciação Científica 
Júnior - PIBIC-Jr

Anexo VI Formulário de Acompanhamento mensal, 

Anexo VII Tabela para Apuração de Pontuação de Candidato a Orientador e seu Projeto
Formulários da FAPEMIG

Formulário 1 Cadastro de Pesquisador

Formulário 10 Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica

Formulário 10.1 Bolsistas sob Coordenação

* Observação 1: no momento da implementação das bolsas, o “Formulário 10 (Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica)” deve ser assinado pelo bolsista e pelo orien-
tador do projeto selecionado, devendo constar como representante legal da instituição o (a) presidente da FUNEC.

* Observação 2: Todos os anexos e formulários da FAPEMIG que compõem este edital estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Contagem: www.contagem.
mg.gov.br/concursos  ou podem ser solicitados pessoalmente na Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão ou por meio do e-mail: coordenacaobolsapibic2016@
gmail.com 

Contagem, 18 de novembro de 2016.

MERVINA RODRIGUES BRAGA
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Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC

ANEXO I
INSCRIÇÃO DE PROJETO (PIBIC-Jr)

Dados do Projeto:

Título: 

Palavras-chave:

Área do conhecimento:

 
Dados do Orientador:

Nome completo:

Unidade (s) onde leciona:

Tempo mensal dedicado à orientação:
(mínimo 16 horas mensais)

Horário disponível para orientação: 
(  ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite

E-mail:

Telefone(s): 

Endereço do Currículo Lattes na WEB:

Dados do Coorientador

Nome completo:

Unidade (s) onde leciona:

Tempo mensal dedicado à orientação:
Horário disponível para orientação: 
(  ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite

E-mail:

Telefone(s): 

Endereço do Currículo Lattes na WEB:

Dados do Bolsista 1

Nome completo:

Unidade onde estuda:

Curso: 

E-mail:

Telefone(s): 

CI:
CPF:

Dados do Bolsista 2
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Nome completo:

Unidade onde estuda:

Curso: 

E-mail:

Telefone(s): 

CI:
CPF:

Documento a ser anexado a este formulário de inscrição:
- Projeto de pesquisa (de acordo com a estrutura padrão estabelecida no Anexo II) e documentação do aluno, conforme item 9.2. 

Termo de Compromisso:

- A inscrição dos candidatos no processo seletivo implica a aceitação das normas estabelecidas pelo Edital 02/2016, das normas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior (Fapemig/Fundep/Funec), inclusive do cronograma (item 4) divulgado no referido Edital.

- A apresentação do projeto de pesquisa e do plano de trabalho do bolsista implica o compromisso formal do orientador com as atividades do bolsista, envolvendo: 
orientação; elaboração de relatório técnico-científico; acompanhamento e apoio às exposições dos trabalhos realizados pelos bolsistas; inclusão do nome do bolsista de 
Iniciação Científica Júnior nas publicações e em outros produtos decorrentes do trabalho de pesquisa nos quais tenha havido a efetiva participação do bolsista. 
- O orientador se compromete a entregar todos os documentos do(s) bolsista(s), exigidos no item 9.2 deste edital.

Contagem, _____ de _______________ de _______.

Assinatura do Orientador

ANEXO II

ESTRUTURA PADRÃO DO PROJETO DE PESQUISA E PLANO DE TRABALHO DE BOLSISTA (PIBIC-Jr)
(Compreende as páginas 3 a 6)

PARA USO DA FUNEC

Recebido em:

Avaliado em:

Situação:

PROFESSOR ORIENTADOR:

Nome completo:

Unidade (s) onde leciona:

PROFESSOR COORIENTADOR

Nome Completo:

Unidade (s) onde leciona:

DADOS DO BOLSISTA 1

Nome completo:
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Unidade onde estuda:

DADOS DO BOLSISTA 2

Nome completo:

Unidade onde estuda:

O PROJETO

Título do Projeto:

Área do Conhecimento:

Palavras-chave:

Local e data:

Resumo do Projeto
Entre 100 e 200 palavras

ANEXO II - Continuação

DESCRIÇÃO DA PESQUISA

Antecedentes científicos, relevância e justificativa da pesquisa (explicitando as referências bibliográficas).

O problema focalizado, sua relevância no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento deverão ser descritos 
de modo objetivo, com o apoio da literatura.

Objetivos da pesquisa / Hipóteses a testar

Deverá ser indicado o que se pretende com a pesquisa proposta, explicitando os objetivos e metas do projeto.

Descrição detalhada e ordenada da metodologia
Deverá ser descrita a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão alcançados. Deverá ser indicado o tipo de pes-
quisa [bibliográfica, experimental, aplicação tecnológica, estudo de caso, etc.)

Resultados e impactos esperados.

Deverão ser descritos os resultados e/ou produtos esperados. Deverão ser estimados a repercussão e/ou os impactos socioeconômicos, técnico-científi-
cos e ambientais dos resultados esperados no estudo do problema focalizado.

Recursos necessários.

Deverá ser apresentada a evidência de que todos os recursos necessários à execução do projeto já estão garantidos, uma vez que não há financiamen-
to específico por parte da FUNEC para realização dos projetos propostos. 

ANEXO II - Continuação
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Referências Bibliográficas

Deverão ser relacionadas as obras da literatura citadas, segundo normas da ABNT

7 – Cronograma:

Deverão ser descritas as atividades do Orientador, Co-orientador e plano de trabalho detalhado do(s) bolsista(s).
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

março a junho de 2017
julho a novembro de 2017
dezembro de 2017 a fevereiro de 2018

Orientador

Coorientador

Bolsista 1

Bolsista 2

ANEXO II - Continuação
Plano de trabalho do bolsista 1 (PIBIC-Jr)
Para cada bolsista solicitado, deverá haver um plano de trabalho elaborado, necessariamente, segundo a estrutura apresentada a seguir. O plano deverá estar redigido 
em, no máximo, 02 páginas.
No caso de um mesmo projeto envolver a indicação de dois bolsistas, deverá haver, obrigatoriamente, dois planos de trabalho, com diferenciação nas atividades a 
serem atribuídas a cada bolsista, sob pena de ser anulada uma das solicitações.
Perfil do bolsista

Ensino Médio Regular

Ensino Médio Integrado

Descrição das atividades propostas 

(Descrever em detalhes as atividades propostas para o bolsista. Identificar as atividades com números) 

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista 

(Listar as atividades de forma resumida. Acrescentar ou retirar linhas da tabela, se necessário)

Atividades

Mês

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°
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Metodologia de acompanhamento para orientação do bolsista (Descrever como será avaliado o desempenho do bolsista)

Jornada semanal e turno de trabalho: 

(Especificar a jornada semanal de horas que o bolsista deve dedicar ao projeto e o turno de trabalho)

Jornada semanal: _____ horas (no mínimo 10 horas semanais). 

Turno

Dia da semana

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Manhã

Tarde

Noite

ANEXO II - Continuação
Plano de trabalho do bolsista 2 (PIBIC-Jr)
Para cada bolsista solicitado, deverá haver um plano de trabalho elaborado, necessariamente, segundo a estrutura apresentada a seguir. O plano deverá estar redigido 
em, no máximo, 02 páginas.
No caso de um mesmo projeto envolver a indicação de dois bolsistas, deverá haver, obrigatoriamente, dois planos de trabalho, com diferenciação nas atividades a 
serem atribuídas a cada bolsista, sob pena de ser anulada uma das solicitações.
Perfil do bolsista

Ensino Médio Regular

Ensino Médio Integrado

Descrição das atividades propostas 

(Descrever em detalhes as atividades propostas para o bolsista. Identificar as atividades com números)

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista 

(Listar as atividades de forma resumida. Acrescentar ou retirar linhas da tabela, se necessário) 

Atividades

Mês

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°

Metodologia de acompanhamento para orientação do bolsista (Descrever como será avaliado o desempenho do bolsista)

Jornada semanal e turno de trabalho: 

(Especificar a jornada semanal de horas que o bolsista deve dedicar ao projeto e o turno de trabalho) Jornada semanal: _____ horas (no mínimo 10 horas semanais). 

Turno

Dia da semana

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Manhã

Tarde

Noite

ANEXO III
I. VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO NO PIBIC-Jr
No quadro a seguir, marque um X à frente dos itens que você tiver providenciado para sua inscrição. Todos eles são obrigatórios.
Após assinar a declaração de inexistência de vínculo empregatício e/ou de acúmulo de bolsas
(item IV, a seguir), coloque este formulário de inscrição e todos os documentos listados no quadro em um envelope pardo.
No envelope, escreva o nome completo do(s) bolsista(s) e a sigla “PIBIC-Jr. 2017’’.
O prazo para inscrição está definido no item 4 do Edital.
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Anexos

[ ] – Histórico escolar do candidato, referente ao ano letivo anterior.

[ ] – Comprovante de matrícula, referente ao ano letivo atual.

[ ] – Cópia do documento de identidade e CPF do candidato.

[ ] – Declaração de inexistência de vínculo empregatício e de não acumulação de bolsa.

[ ] –
Declaração do responsável pelo candidato menor de idade, afirmando conhecer as normas
do Programa e concordar com a participação do aluno nas condições definidas neste Edital.

[ ] – Cópia do documento de identidade do responsável pelo candidato menor de idade.

II. COMPROMISSO DO CANDIDATO A BOLSISTA
Declaro estar ciente dos termos do Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr), comprometendo-me a cumpri-los, caso seja clas-
sificado dentro do limite de bolsas.

Contagem, _____ de _______________ de _______.

Assinatura do candidato à bolsa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E/OU 
DE ACÚMULO DE BOLSAS

Declaro, para os fins legais, que não recebo bolsa de qualquer espécie, paga por instituição pública ou privada, e que não seja de natureza exclusivamente assistencial. 
Declaro, também, que não recebo salário e/ou provento de nenhuma fonte, com vínculo empregatício. Assim, declaro-me apto (a) a participar do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr).

Contagem, _____ de _______________ de _______.

Assinatura do candidato à bolsa

Nome do candidato à bolsa:

CPF:

Carteira de Identidade:

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL POR CANDIDATO MENOR DE IDADE, AUTORIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA JÚNIOR (PIBIC-Jr).

Eu, _______________________________________________________, portador(a) da carteira    de identidade número  __________________,  expedida por 
________________, declaro, para os fins legais, que conheço as normas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-Jr) e concordo com a 
participação de _________________________________________________,identidade número  ___________, expedida por _____________, no referido Programa.

Contagem, _____de ___________ de _______.
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Assinatura do responsável

(Grau de parentesco: _______________________)

ANEXO VI

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 

ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BOLSAS - BIC Jr.
PMC/FAPEMIG/FUNDEP/FUNEC

COORDENADORIA EDUCACIONAL 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
INFORMAÇÕES RELATIVAS À BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR

NOME DO ALUNO: 

PERÍODO DE ATIVIDADES:

MÊS: _____

ANO: _____

BOLSISTA:     FUNEC FAPEMIG VOLUNTÁRIO

UNIDADE: 

NOME DO ORIENTADOR: 

NOME DO COORIENTADOR: 

TÍTULO DO PROJETO:  

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

1 – COMO PREVISTO   

Justificativa (somente para as situações 3 e 4)

2 – ADIANTADO

3 – ATRASADO

4 – NÃO INICIADO

5 – CONCLUÍDO

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O BOLSISTA

1 – Cumprimento da carga horária:            (    ) Ruim           (    ) Regular           (    ) Bom           (    ) Ótimo 

2 – Interesse nas atividades da pesquisa:  (    ) Ruim           (    ) Regular           (    ) Bom           (    ) Ótimo

3 – Progresso alcançado:                              (    ) Ruim           (    ) Regular           (    ) Bom           (    ) Ótimo

4 – Outras informações:  ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

DATA: ASSINATURA DO ORIENTADOR:

COMENTÁRIOS E DIFICULDADES DO BOLSISTA SOBRE O PROGRAMA

DATA: ASSINATURA DO ALUNO:
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ANEXO VII
TABELA PARA APURAÇÃO DE PONTUAÇÃO DO CANDIDATO A ORIENTADOR

Qualificação da Orientação 
Apurada a partir do Currículo Lattes 
(até 40 pontos)

Titulação

Doutorado 20 pontos

Mestrado 15 pontos

Especialização 5 pontos

Projeto de Pesquisa
(até 40 pontos)

Relevância, formação humanística, técnica e desenvolvimento local
até 20 pontos

Plano de trabalho, metodologia, execução  e acompanhamento
até 20 pontos

Produção Científica, Técnica e/ou Artística
(até 20 pontos)

Livro(s) e artigo(s) publicado(s)
até 10 pontos

Participação em eventos científicos, encontros e seminários de pesquisa da 
FUNEC e/ou de outras instituições

até 10 pontos

Observação: a pontuação do Projeto de Pesquisa e Plano de Trabalho está prevista no item 10 do Edital.
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