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Gabinete do Prefeito

PREFEITURA   MUNICIPAL  DE CONTAGEM
GABINETE DO PREFEITO

DELEGAÇÃO DE PODERES

Pelo presente instrumento, Alexis José Ferreira de Freitas, Prefeito do Município de Contagem, nomeia e constitui o Doutor Marius Fernando Cunha de Carvalho, Procu-
rador Geral do Município de Contagem, nomeado pelo Ato Administrativo nº 20.865, de 31 de Janeiro de  2018, devidamente inscrito na OAB/MG sob o nº 116.464, 
para representar o Município de Contagem em Juízo, nos termos do art. 75, inciso III do Código do Processo Civil, concedendo-lhe os poderes para praticar todos os 
atos do processo, inclusive poderes especiais para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, renunciar ao direito sobre que se 
funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso, podendo praticar todos os atos necessários para o fiel cumprimento do presente mandato.

Palácio do Registro, em Contagem, 02 de Fevereiro de 2018.

Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito Municipal de Contagem

GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº. 002, de 19 de fevereiro de 2018
Designa servidor que menciona para atuar como Agente de Desenvolvimento.

O Prefeito Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor;

Resolve:

Art. 1º. Designar a servidora Maria Cristina Romero Marques, matricula nº. 2105765-7, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para desempen-
har a função de Agente de Desenvolvimento.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Está portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura  Municipal  de  Contagem, MG, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2018.

Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito de Contagem

GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº. 003, de 19 de fevereiro de 2018
Designa o servidor para os fins que menciona.

O Prefeito Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, e considerando a importância da implantação da "Sala Mineira do Em-
preendedor" em nosso município;
Considerando que a “Sala Mineira do Empreendedor” é um espaço único no Município de contato do empreendedor, para formalizar seu empreendimento em todos os 
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níveis, obter orientações, informações e serviços nas áreas relacionadas ao registro empresarial, gestão de negócios e empreendedorismo;

Resolve:

Art. 1º. Designar o servidor Sant' Clair Schmiett Terres, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, matricula nº. 0104574-8, como responsável pela agenda 
do desenvolvimento local da  “Sala Mineira do Empreendedor" no Município de Contagem.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura  Municipal  de  Contagem, MG, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2018.

Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Saúde
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O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, Tornar Público a HOMOLOGA-
ÇÃO do Pregão Presencial nº 109/2017, Processo nº 250/2017, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL-
IZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES PELA TERMOLOGIA DE ETILENO - EM ATENDIMENTO AO COMPLEXO HOSPI-
TALAR DE CONTAGEM/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM: a licitante CENTRAL ETO DE ESTERILIZACAO LTDA, no valor total estimado de R$ 872.413,20. 
Dotação Orçamentária 339039 36.  Bruno Diniz Pinto – Secretario Municipal de Saúde.  Em 15 de fevereiro de 2018.

Retificação do Extrato do 7º TA ao CT 003/2011/FMS, dispensa n° 316/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e EIDER SEBASTIAO FER-
REIRA PIMENTA. Onde se lê: “Objeto: prorrogação do contrato nº 003/2011/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 20.011,44.(vinte mil 
e onze reais e quarenta e quatro centavos)”. Leia-se Objeto: prorrogação do contrato nº 003/2011/FMS, pelo período de 06 (seis) meses. O valor total da renovação é R$ 
13.200,00 (trez mil e duzentos reais). Em Contagem, 15 de fevereiro de 2018.

Extrato do CT 012/2018, dispensa n° 003/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e ISRAEL ROSA PINTO. Constitui objeto do presente 
contrato a locação de imóvel situado Rua Refinaria Manguinhos, 811 - Bairro Petrolandia - Contagem - MG, para abrigar a Unidade da Farmácia Distrital Petrolandia. O 
valor total do presente contrato é de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais),  Dotação orçamentária: 1113.1.10.301.0040.2190.339036 14 CR 936 e da fonte 
de recurso 2148.Em Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

Extrato do CT 010/2018, dispensa n° 002/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e JOÃO DO CARMO BARROS. Constitui objeto do pre-
sente contrato a locação de imóvel situado Rua Refinaria Duque de Caxias, 297, 1º piso, Bairro Petrolândia,Contagem/MG, para abrigar a Unidade de Referência Técnica 
Petrolândia. O valor total do presente contrato é de R$ 54.378,60 (cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos). Dotação Orçamentária 
1113.1.10.301.0040.2190.339036 14 CR 14 e da fonte de recurso 2148..Em Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

Extrato do CT 016/2018, dispensa n° 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e Agropecuária e Empreendimentos Amaral LTDA. 
Constitui objeto do presente contrato a locação de imóvel situado Rua Refinaria Gabriel Passos, n.º 287 – Loja 01 – Loja 02 e Casa e Rua Benzina, n.º 14 – Loja 01 Bairro 
Petrolandia - Contagem/MG, para abrigar a Distrito Sanitário Petrolandia. O valor total do presente contrato é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Dotação Orçamen-
tária 1113.1.10.301.0040.2190.339039 10  CR 941 e da Fonte De Recurso 2148. Em Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

Extrato do CT 017/2018, dispensa n° 017/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e SINDICATO DOS TRABALHADORES INDÚS-
TRIA FIAÇÃO E TECELAGEM EM GERAL DE BH. Constitui objeto do presente contrato a locação de imóvel situado Rua Senador Lucio Bitencourt n.º 162 – Bairro 
Vila São Paulo, para abrigar a UBS Vila São Paulo. O valor total do presente contrato é de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais),. Dotação Orçamentária 
1113.1.10.301.0040.2190.339039 10 CR 941 e da Fonte De Recurso 2148..Em Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

Extrato do 6º TA ao CT 236/2011/FMS, dispensa n° 62/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Contagem / SMS / FMS e RIBEIRO AUTOMÓVEIS LTDA. Ob-
jeto: prorrogação do contrato nº 236/2011/FMS, pelo período de 12 (doze) meses. O valor total da renovação é R$ 149.774,52. Dotação Orçamentária de nº 
1113.1.10.301.0040.2190.339039 10 CR 941 Fonte de Recurso 2148.. Em Contagem, 16 de fevereiro de 2018

Famuc

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP - EDITAL N° 02/2018

1ª RETIFICAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, Bruno Diniz Pinto, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela legislação em vigor, divulga a 1ª RETIFICAÇÃO  do Processo Seletivo Público – PSP - EDITAL N° 02/2018.

O item 1.5 passa vigorar a seguinte redação:

1.5. O presente Edital possui os seguintes anexos:
Anexo I - Dos Códigos de Inscrição, Denominação do Emprego Público, Número de Vagas, Remuneração, jornada e taxa de inscrição;
Anexo II – Das especificações do Emprego Público e sua descrição sumária;
Anexo III – Dos Conteúdos Programáticos;
Anexo IV – Do Cronograma Básico;
Anexo V - Modelo de Requerimento/Declaração de isenção da taxa de inscrição;
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Anexo VI - Formulário de Requerimento de Prova Especial ou de Condição(ões) Especial(is);
Anexo VII - Mapas com os limites administrativo dos distritos sanitários e lista dos endereços por Distrito Sanitário.

No item 14.12

Onde se lê:

14.12. No caso da exigência do comprovante de endereço do item 11.7, alínea “i”, o candidato ao Processo Seletivo Público deverá atender ao seguinte requisito:
a) comprovante de residência, comprovando que reside a um ano, até a data da publicação do edital deste Processo Seletivo Público, na área da comunidade distrital 
em que irá atuar.

Leia – se:

14.12. No caso da exigência do comprovante de endereço do item 14.11, alínea “i”, o candidato ao Processo Seletivo Público deverá atender ao seguinte requisito:
a) comprovante de residência, comprovando que reside desde a data da publicação do edital deste Processo Seletivo Público, na área da comunidade distrital em que 
irá atuar.
- Fica acrescido o ANEXO VII que consta a relação dos mapas com os limites administrativo dos distritos sanitários.

ANEXO VII - Mapas com os limites administrativo dos distritos sanitários disponíveis no site WWW.contagem.mg.gov.br/concursos  para consulta:
Limite administrativo do Distrito Sanitário Eldorado - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Industrial - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Nacional - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Petrolândia - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Ressaca - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Riacho - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Sede - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Vargem das Flores - Contagem/MG.

Lista dos endereços por Distrito Sanitário, para esclarecimento de possíveis dúvidas:

DISTRITO SANITÁRIO ENDEREÇO TELEFONE

COORDENAÇÃO DO DISTRITO RIACHO Rua Rio Verde, 479 Riacho das Pedras – Contagem/MG. 3391-7176/7172

COORDENAÇÃO DO DISTRITO VARGEM DAS FLORES Rua VL7 - sem número.  Bairro: Nova Contagem – Contagem/MG.  3352-5304

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE Rua Maria José da Rocha, 234, Alvorada – Contagem/MG. 3391-1840/3352-5823

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO RESSACA Rua Viena, 328 – Bairro Parque Recreio – Contagem/MG. 3354-6221/3354-6220/3352-5703

COORDENAÇÃO DO DISTRITO PETROLÂNDIA Rua Leontino Moreira 1081,Santa Helena  CEP 32072-170 – Contagem/MG. 3352-5794/3397-7834

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL Rua Ametista 383  - BAIRRO: Pedra Azul – Contagem/MG. 3352-5863/3912-7464/3352-5720

DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL Rua Marques do Paraná, 95  Bairro Industrial 3361-8885/3363-6290

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO Rua Tamarinos, 103, Eldorado – Contagem/MG. 3911-3145/2211/3336/7234

Contagem, 16 de fevereiro de 2018.

Bruno Diniz Pinto

Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2018 – 001º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
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horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  19/02/2018 a  28/02/2018:

Médico Psiquiatra  -  1º  Classificado

Contagem, 08 de fevereiro de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min 
ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 19/02/2018 a 28/02/2018 para 
contratação temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação 
necessária para admissão e início de exercício imediato.

Técnico em Enfermagem 30h– 1º  ao  39º Classificado – Classificação Geral
Técnico em Enfermagem 30h – 1º  ao  10º Classificado – Classificação Negros/Pardos
Técnico em Enfermagem 30h – 1º   Classificado – Classificação Deficiente

Contagem, 08 de fevereiro de 2018.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunta executiva  de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
 ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2018 – 002º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  15/02/2018 a  23/02/2018:

Médico da Família  -  1º  Classificado

Contagem, 09 de fevereiro de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min 
ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 19/02/2018 a 28/02/2018 para 
contratação temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação 
necessária para admissão e início de exercício imediato.
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ENFERMEIRO DA FAMÍLIA– 1º ao 7º  Classificado
ASSISTENTE SOCIAL–  1º   Classificado

Contagem, 08 de fevereiro de 2018.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunta executiva  de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2018 – 003º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  16/02/2018 a  23/02/2018:

Médico da Família  -  1º  ao 2º Classificado

Contagem, 15  de fevereiro de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003

O Presidente da Fundação de Assistência Médica de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca o(s) aprovado(s) no Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS 001/2017 do(s) cargo(s) e classificação (es) abaixo relacionado(s), a comparecer(em) ao setor de Admissão da FAMUC, de 08h30min às 11h30min 
ou de 13h30min às 16h30min, localizada à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Amazonas, Contagem/ MG, no período de 19/02/2018 a 28/02/2018 para 
contratação temporária, portando laudo médico pré-admissional, expedido pela medicina do trabalho credenciada pelo Município de Contagem, e toda documentação 
necessária para admissão e início de exercício imediato.

Técnico em Enfermagem 40 horas– 1º ao 9º  Classificado
Técnico em Enfermagem 30 horas –  40º  ao 48º  Classificado

Contagem, 15 de fevereiro de 2018.

Kênia Silveira Carvalho
Secretaria adjunta executiva  de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, o Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado 
– PSS 01/2018 – 004º resultado, da função e classificação abaixo relacionada, a comparecer ao setor de Admissão da FAMUC, de segunda à sexta-feira, de 09 às 11 
horas ou de 14 às 16 horas, localizada na Avenida General David Sarnoff, nº 3.113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de  19/02/2018 a  28/02/2018:

Médico Cirurgião Geral  -  1º   Classificado

Médico Cirurgião vascular  -  1º   Classificado



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.
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Médico Clinico Geral  -  1º  ao 3º  Classificado

Médico Pediatra  -  1º   Classificado

Médico Obstetra  -  1º   Classificado

Contagem, 15  de fevereiro de 2018.

KENIA SILVEIRA CARVALHO
Secretaria Adjunta executiva de Saúde 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

1º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME TOTAL DE PONTOS RESULTADO

MEDICO PSIQUIATRA 1º NATALIA CHAVES PESSOA 15,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Eura Martins Lage
Kênia Zimmerer Vieira
Renata Graziela Soares

Contagem, 08 de fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

1º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO DA FAMILIA 1º MARIA DE LOURDES CHAVES SALGADO E SILVA 25,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Eura Martins Lage
Kênia Zimmerer Vieira
Renata Graziela Soares

Contagem, 09 de fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
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003º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO DA FAMILIA 1º MARCIO MASSAO SANTANA SUETO 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO DA FAMILIA 2º PAULO ANDRE ALVES PEREIRA 5,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Eura Martins Lage
Kênia Zimmerer Vieira
Renata Graziela Soares

Contagem, 15 de fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONTAGEM
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA DE CONTAGEM

A Comissão de Avaliação dos Títulos da FAMUC, constituída através da Portaria 7893, de 18 de janeiro de 2017 e suas alterações, conforme o disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2018, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, após julgamento 
realizado pela Comissão, conforme os critérios definidos no referido edital

004º resultado de Classificação do Processo Seletivo Simplificado FAMUC/PSS Nº 01/2018

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CIRURGIAO GERAL 1º CLAYTON VIEIRA MARQUES SOARES 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 1º ANDREY PEREIRA PINTO 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO CLINICO GERAL 1º PAULO JOSE CAMPOS PIRES 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 2º ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA 5,00 CLASSIFICADO

MEDICO CLINICO GERAL 3º ITALO DE OLIVEIRA PACHECO 5,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO PEDIATRA 1º SORAIA MOURA GOULART 15,00 CLASSIFICADO

FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOME
TOTAL DE PON-
TOS RESULTADO

MEDICO OBSTETRA 1º WILSON BATISTA 30,00 CLASSIFICADO

Comissão de Avaliação de Títulos
Eura Martins Lage
Kênia Zimmerer Vieira
Renata Graziela Soares

Contagem, 15 de fevereiro de 2014

TELEFONES DOS DISTRITOS SANITÁRIOS

DISTRITO SANITÁRIO SEDE
TELEFONE:3391-1840/3352-5823

DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
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TELEFONE: 3352-5863/3912-7464/3352-5720

DISTRITO SANITÁRIO RESSACA
TELEFONE: 3354-6221/3354-6220/3352-5703

DISTRITO SANITÁRIO PETROLÂNDIA
TELEFONE: 3352-5794/3397-7834

DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO
TELEFONE: 3911-3145/2211/3336/7234

DISTRITO SANITÁRIO RIACHO
TELEFONE: 3391-7176/7172

DISTRITO SANITÁRIO VARGEM DAS FLORES
TELEFONE: 3352-5304

DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL
TELEFONE: 3361-8885/3363-6290

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP - EDITAL N° 02/2018 
 (Atualizado pela 1ª RETIFICAÇÃO, de 16/02/2018) 
O Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC, Bruno Diniz Pinto, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela legislação em vigor, divulga e estabelece normas específicas para abertura das inscrições e a realização de Processo Seletivo Público - PSP, de 
candidatos ao provimento de vagas e composição de quadro reserva para contratações referentesaos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, do Quadro 
de Pessoal da FAMUC, conforme o Anexo I, dentro do prazo de validade deste processo, nos termos  das disposições constitucionais referentes ao assunto, da Legis-
lação Municipal vigente e das normas estabelecidas neste Edital.
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Público destina-se à seleção de Agentes Comunitários de Saúde, no regime celetista, visando a composição do quadro de vagas estabelecido no 
ANEXO I durante a validade deste Processo Seletivo.
1.2. O presente Processo Seletivo Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais aditamentos, retificações, assim como pelas instruções, comunicações e 
convocações dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes e sua execução realizar-se-á sob a responsabilidade da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem.
1.3. O exercício das atividades de que trata este Processo Seletivo Público dar-se-á na FAMUC.
1.4. A opção do candidato por concorrer a um Emprego Público é ato de vontade própria expressa quando da inscrição. Em nenhuma hipótese, será efetuada a convo-
cação de candidato em Emprego Público  diferente daquele optado no ato da inscrição.
1.5. O presente Edital possui os seguintes anexos:
Anexo I - Dos Códigos de Inscrição, Denominação do Emprego Público, Número de Vagas, Remuneração, jornada e taxa de inscrição;
Anexo II – Das especificações do Emprego Público e sua descrição sumária;
Anexo III – Dos Conteúdos Programáticos;
Anexo IV – Do Cronograma Básico;
Anexo V - Modelo de Requerimento/Declaração de isenção da taxa de inscrição;
Anexo VI - Formulário de Requerimento de Prova Especial ou de Condição(ões) Especial(is);
Anexo VII - Mapas com os limites administrativo dos distritos sanitários e lista dos endereços por Distrito Sanitário. 

2. DO NÚMERO DE VAGAS E DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONVOCAÇÃO

2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Público é o estabelecido no ANEXO I deste Edital, e no QUADRO I abaixo:

QUADRO I

EMPREGO PÚBLICO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CÓDIGO
DISTRITO
SANITÁRIO

VAGAS 

REQUISITOS BÁSICOS VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

 TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Ampla 
Concor-
rência

Pessoas 
com defi-
ciência

Negros 
20% Total

101 Eldorado 9 1 3 13 Residir desde a data da publicação do Edital de Seleção 
Pública na área da comunidade distrital em que vai 
atuar;
Estar cursando ou já ter concluído o ensino fundamen-
tal ou comprovar experiência de no mínimo 1(um) ano 
no exercício de atividades próprias do emprego público 
de agente comunitário de saúde.

R$ 1.070,23, 
acrescido                                      
de R$ 214,05 de 
insalubridade. 40h R$ 50,00

102 Industrial 9 1 2 12

103 Riacho 7 1 2 10

104 Sede 2 - - 2

105 Petrolândia 1 - - 1

Residir desde a data da publicação do Edital de Seleção 
Pública na área da comunidade distrital em que vai 
atuar;
Estar cursando ou já ter concluído o ensino fundamen-
tal ou comprovar experiência de no mínimo 1(um) ano 
no exercício de atividades próprias do emprego público 
de agente comunitário de saúde.

R$ 1.070,23, 
acrescido                                      
de R$ 214,05 de 
insalubridade. 40h R$ 50,00

106
Vargem das 
Flores 1 - - 1

107 Ressaca 1 - - 1

108 Nacional 1 - - 1

2.2. O candidato classificado no Processo Seletivo Público de que trata este Edital será convocado de acordo com a necessidade da FAMUC, durante a vigência do Proc-
esso Seletivo Público para o Emprego Público pelo qual optou por concorrer, desde que atendidas às seguintes exigências:
a) ser aprovado no Processo Seletivo Público, na forma estabelecida neste Edital;
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º, art. 12, da Constituição da República Federativa do Brasil;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) comprovar estar cursando ou já ter concluído o ensino fundamental ou comprovar experiência de no mínimo 1(um) ano no exercício de atividades próprias do em-
prego público de agente comunitário de saúde;
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Emprego Público, a ser aferida em perícia médica, realizada por unidade pericial competente do Mu-
nicípio de Contagem, nos termos da legislação vigente;
h) apresentar a documentação completa prevista pela FAMUC para admissão;
i) só poderão ser contratados os candidatos aprovados que percebam simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou 42 e art. 142 da 
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Constituição da República Federativa do Brasil, com a remuneração de Emprego Público, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição, desde que haja compatibilidade de horários;
j) não poderá ser contratado o candidato aprovado no Processo Seletivo Público que tenha idade igual ou acima de 70 (setenta) anos, nos termos do art. 40, § 1º, II da 
Constituição da República Federativa do Brasil;
l) não poderá ser contratado o candidato demitido por processo administrativo disciplinar conforme art. 132 da Lei Municipal nº 2.160/90.

DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES
3.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 
3.1.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos  certifican-
do-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
3.1.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
3.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
3.1.5. Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 
3.1.6. A Ficha de Isenção, o Requerimento Eletrônico de Inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 
3.1.7. O pagamento da taxa de inscrição, por si só, não confere ao candidato o direito de submeter-se ao Processo Seletivo Público.
3.1.8. O candidato poderá concorrer somente para um único Emprego Público, conforme discriminado no ANEXO I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento 
Eletrônico de Inscrição. 
3.1.9. Confirmados os dados no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de alteração referentes ao Emprego Público  
bem como, transferência de inscrições ou da isenção da taxa de inscrição entre pessoas, alteração de locais de prova e alteração da inscrição do concorrente na 
condição de candidato da ampla concorrência para a condição de pessoas com deficiência ou para negros ou pardos.
3.1.10. A não comprovação do pagamento da taxa de inscrição determinará o cancelamento automático do Requerimento Eletrônico de Inscrição. 
3.1.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição ou na Ficha de Isenção são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
e a FAMUC de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, endereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente ao Emprego Público  pre-
tendido, fornecidas pelo candidato. 
3.1.12.  A FUNEC e a FAMUC não se responsabilizarão, quando os motivos de ordem técnica não lhes forem imputáveis, por inscrições não recebidas por falhas de co-
municação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como 
por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados e a impressão do boleto bancário.
3.1.13. Caso o candidato, por motivos de ordem técnica, não consiga efetuar sua inscrição ou imprimir o boleto bancário, ou imprimir o comprovante Definitivo de 
Inscrição - CDI, deverá entrar em contato com a Fundação de Ensino de Contagem em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: (31) 3391-6187 ou;
b) pessoalmente ou por terceiro, munido de procuração com poderes específicos, no endereço situado na 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), conforme datas ou períodos constantes no edital.
3.1.14. Não se exigirá do candidato cópia de qualquer documento no ato do preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição.
3.1.15. É de exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados na Ficha de Isenção.

4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, NEGROS OU PARDOS.

4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
4.1.1. Em conformidade ao disposto no art. 8º, §2º, da Lei Municipal nº 2.160/90, ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada Emprego Público  deste-
Processo Seletivo Público para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do Emprego Público  sejam compatíveis com a deficiência do candidato. 
4.1.1.1. Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas a cada Em-
prego Público  resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento).
4.1.1.2. Caso não haja candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados na 
ampla concorrência, com estrita observância da ordem de classificação. 
4.1.2. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Público, 5% (cinco por cento) delas serão, igualmente, destinadas a candidatos 
com deficiência já aprovados nesse Processo Seletivo Público.Será observada a ordem de classificação para a convocação de novos candidatos. 
4.1.3. Os candidatos com deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº 3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo 
Seletivo Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se referem aos critérios de aprovação.
4.1.4. O candidato com deficiência, ao se inscrever no Processo Seletivo Público deverá observar a compatibilidade da deficiência com as atribuições do Emprego Pú-
blico  para o qual pretende concorrer.
4.1.5. Poderá concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato com deficiência que se enquadrar nas categorias discriminadas no art. 4º do De-
creto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, a seguir transcrito: 
“Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificul-
dades para o desempenho de funções;
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 
e 3.000Hz; 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acui-
dade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60 o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
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c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho.
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.”
4.1.5.1. Enquadra-se, ainda, como deficiente visual, o candidato com visão monocular, conforme a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4.1.6. O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição ou da Ficha de Isenção, além de observar os procedimentos 
descritos no item 03 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: 
a) inscrever-se como deficiente, manifestando, assim, interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 
b) selecionar o tipo de deficiência;
4.1.7. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital, ainda 
que tenha sido solicitado pelo candidato e deferida condições especiais para realização das provas, terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concor-
rência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
4.1.8. O candidato com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas para ampla concorrência poderá fazê-lo por livre escolha e responsabilidade pessoal, assi-
nalando a referida opção no Requerimento Eletrônico de Inscrição, não podendo a partir de então, concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme 
disposição legal. 
4.1.9. O candidato com deficiência, classificado para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, quando da contratação, será submetido a exame médico pré-
admissional realizado pela Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Contagem ou entidade designada para este fim, que avaliará a compatibili-
dade da sua deficiência com as atribuições do Emprego Público  para o qual prestou o Processo Seletivo Público.
4.1.9.1. Nos termos do subitem 4.1.9, o classificado deverá apresentar o laudo médico original, acompanhado de cópia simples, expedido no prazo máximo de 90 (no-
venta) dias antes da data do exame pré-admissional, assinado, preferencialmente, por médico especialista, que atestará a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código (o correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID), contendo a provável causa da deficiência. 
4.1.9.2. O documento mencionado no item 4.1.9.1, deverá ser entregue naDiretoria de Administração de Pessoal, localizado no prédio da FAMUC, situada na Avenida 
General David Sarnoff, nº 3.113, Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, dentro do prazo previs to para a contratação.
4.1.9.3. O candidato aprovado deverá apresentar,ainda,um atestado de saúde ocupacional, o qual deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra 
como deficiente, nos termos do artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, conforme transcrito no subitem 4.1.6 deste Edital. 
4.1.9.4. O Laudo Médico citado no subitem 4.1.9.1 será considerado para análise do enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas 
alterações, conforme transcrito no subitem 5.1.5 deste Edital.
4.1.9.5. O Laudo Médico mencionado nos subitens 4.1.9.1 e 4.1.9.3 terá validade somente para este Processo Seletivo Público e não será devolvido, a sua guarda ficará 
sob a responsabilidade da FAMUC, que o guardará pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.
4.1.9.6. Na falta do laudo médico mencionado nos subitens 4.1.9.1 e 4.1.9.3 ou quando não contiver as informações indicadas no item 04 e seus subitens, o candidato 
perderá o direito de permanecer na lista de classificados como pessoa com deficiência e passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a 
ordem de classificação.
4.1.9.7. Os candidatos considerados com deficiência, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos em separado em lista específica.
3.1.9.7.1. 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.brou, 
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 27 de março de 2018.
4.1.9.8. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, passará para a relação de ampla concorrência, obedecida rigorosamente a ordem de 
classificação. 
4.1.9.9.  A primeira contratação de candidato deficiente, classificado no Processo Seletivo Público, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao Emprego 
Público  de que trata o presente Edital, e as demais ocorrerão na 21ª (vigésima primeira), 41ª (quadragésima primeira), 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim suces-
sivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Público, obedecido o disposto nos itens 4.1.1 e 4.1.2.

4.2. CANDIDATOS NEGROS OU PARDOS (Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015) 
4.2.1. Ficam asseguradas 20% (vinte por cento) de vagas aos negros ou pardos nos termos da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, e dos termos dispostos 
neste Edital.
4.2.2. Conforme o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4714, de 09 de janeiro de 2015, na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a can-
didatos negros ou pardos, este será aumentado para o primeiro número inteiro subseqüente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou diminuído 
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
4.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no Requerimento Eletrônico de Inscrição 
do Processo Seletivo Público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE.
4.2.4. Para concorrer às vagas para pessoas pretas ou pardas, o candidato deverá manifestar, no Requerimento Eletrônico de Inscrição, o desejo de participar do cer-
tame nessa condição.
4.2.4.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas.
4.2.4.2. O candidato negro ou pardo que não preencher o campo específico do Requerimento Eletrônico de Inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a 
sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar, posteriormente, essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
4.2.5. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por qualquer falsidade.
4.2.6. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Público e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação 
da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo no qualserão assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
4.2.7. Os candidatos negros ou pardos concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua clas-
sificação no Processo Seletivo Público. 
4.2.8. Os candidatos considerados negros ou pardos, se classificados, além de figurarem na lista geral de classificação (ampla concorrência), terão seus nomes publica-
dos separadoem lista específica.
4.2.9. A primeira contratação de candidato negro ou pardo, classificado no Processo Seletivo Público, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao 
Emprego Público  de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 6ª (sexta), 11ª (décima primeira), 16ª (décima sexta), 21ª (vigésima primeira) vaga e assim 
sucessivamente, durante o prazo de validade do Processo Seletivo Público, obedecido o disposto nos itens 4.2.1 e 4.2.2.
4.2.10. Os candidatos negros ou pardos, aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, não serão computados para efeito do preenchi-
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mento das vagas reservadas. 
4.2.11. Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente clas-
sificado. 
4.2.12. Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou pardos aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão rever-
tidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
4.2.13. Surgindo novas vagas no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Público, 20% (vinte por cento) delas serão, igualmente, reservadas a candidatos 
negros ou pardos aprovados neste Processo Seletivo Público.
4.2.14. Os candidatos às vagas reservadas aos negros ou pardos participarão deste Processo Seletivo Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que concerne às exigências estabelecidas neste Edital.
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
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 27 de março de 
2018.

4.3. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS.
4.3.1. O candidato com deficiência poderá requerer, no período da inscrição, atendimento especial para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita para a realização destas, conforme previsto artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações, combinado com a Súmula 377 
do Superior Tribunal de Justiça - STJ (visão monocular). O período de solicitação de condições especiais para realização de provas é de 23 de fevereiro a 11 de março de 
2018(salvo nas situações de caso fortuito ou força maior).
4.3.2. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respec-
tivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.3.3. O candidato com deficiência deverá solicitar prova especial ou de condições especiais,mediante o preenchimento, assinatura e entrega do requerimento, dis-
ponível para a solicitação no período de 23 de fevereiro a 11 de março de 2018 (salvo nas situações de caso fortuito ou força maior), no endereço eletrônico www.
contagem.mg.gov.br/concursos, conforme modelo constante do ANEXO VI deste edital, em que conterá a condição especial de que necessitar para a realização da 
prova, quando houver.
4.3.4. O requerimento citado no subitem 4.3.3 deverá ser entregue dentro do período das inscrições, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi-
dentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 4.3.3 deste Edital;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da 
postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 4.3.3, deste Edital.
4.3.4.1. O requerimento deverá ser entregue em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

Processo Seletivo Público - EDITAL N° 02/2018 - FAMUC;
Referência: REQUERIMENTO;
Nome completo e número de identidade do candidato;
Emprego Público  que o candidato concorrerá.

4.3.5. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, 
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto 
Federal n° 3.298/1999, até o término do período das inscrições.
4.3.6. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema. 
4.3.7. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
4.3.8. O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas à pessoa com deficiência e que por alguma razão necessitar de atendimento especial para a reali-
zação das provas deverá apresentar à FUNEC, no período de 23 de fevereiro a 11 de março de 2018 (salvo nas situações de caso fortuito ou força maior), requerimento 
por escrito (ANEXO VI), datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua solicitação.
4.3.9. Os requerimentos citados no item 4.3e seus subitens deverão ser encaminhados nas formas previstas nos subitens 4.3.3. e 4.3.4, deste Edital.
4.3.10. A concessão do atendimento especial fica condicionada à viabilidade e possibilidade técnica examinada pela FUNEC.
4.3.11. A relação de candidatos que tiverem as condições especiais deferidas/indeferidas será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOCe no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos   até o dia 15/03/2018.
.

5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. Os valores das taxas de inscrição são os constantes no ANEXO I deste edital:
5.2. Período e Procedimentos para Inscrição: via Internet - das 09 (nove) horas do dia 23 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e 
nove minutos) do dia 11 de março de 2018 (domingo).
5.2.1. Para as pessoas que não têm acesso à Internet, a FUNEC disponibilizará  computadores para que possam realizar suas inscrições, no endereço a seguir:

Local Endereço Funcionamento

FUNEC
Administração

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

De segunda a sexta-feira
de8h às 12h e de 13h às 17h(Exceto feriado e recesso)

5.2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursosdas 09 (nove) horas do dia 23 de fevereiro de 2018 
(sexta-feira) às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 11 de março de 2018 (domingo), por meio do link correspondente às inscrições do Processo 
Seletivo Público da FAMUC – Edital Nº. 02/2018, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) ler atentamente este Edital e seus anexos, disponíveis no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos;
b) preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando o código do Emprego Público  para o qual concorrerá de acordo com o ANEXO I deste Edital, confirmar 
os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet;
c) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente;
d) efetuar o pagamento da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.1, de acordo com o Emprego Público  para o qual irá concorrer, até o dia 
12/03/2018.
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5.2.3. O boleto bancário a que se refere o subitem 5.2.2., alínea “c”, será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta 
para possibilitar a correta impressão e leitura dos dados e do código de barras e ser pago até o dia 12/03/2018.
5.2.4. Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em qualquer agência bancária, em seu horário normal de funciona-
mento, ou em caixa eletrônico, do valor da taxa de inscrição impresso no boleto bancário, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada 
instituição bancária, até o dia, até o dia 12/03/2018.
5.2.5. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento, 
considerando o 1º dia útil que antecede o feriado, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste edital.
5.2.6. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o período de inscrição determinado no subitem 5.2.2, até o 
último dia de pagamento – 12 de março de 2018, ficando indisponível a partir desta data.
5.2.7. A impressão do boleto bancário ou da segunda via do mesmo em outro tipo de impressora é de exclusiva responsabilidade do candidato, eximindo-se a FUNEC 
de eventuais dificuldades na leitura do código de barras e consequente impossibilidade de efetivação da inscrição. 
5.2.8. A inscrição somente será processada e validada após a confirmação, pela instituição bancária, à FUNEC, do pagamento no valor da taxa de inscrição concernente 
ao candidato, sendo automaticamente cancelado o Requerimento Eletrônico de Inscrição em que o pagamento não for comprovado.
5.2.9. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2.3 deste Edital, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga extemporaneamente.
5.2.10. A FUNEC não se responsabiliza por inscrições não efetivadas por falhas no pagamento, pagamentos que estejam em divergência com os valores estipulados 
pelo ANEXO I ou que não tenham sido feitas em favor do próprio candidato, não sendo válida a inscrição cujo pagamento seja realizado em desacordo às condições 
previstas neste Edital.
5.2.11. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado, sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da 
efetivação do pagamento feito até o dia 12/03/2018.
5.2.12.  Havendo mais de uma inscrição paga, independentemente da vaga escolhida, prevalecerá a última inscrição cadastrada, ou seja, a de data e horário mais recen-
tes, sendo que as demais inscrições realizadas não serão consideradas, mesmo que sejam para Emprego Públicos diferentes.
5.2.13. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste Processo Seletivo Público, devendo o mesmo estar auten-
ticado ou acompanhado do respectivo comprovante do pagamento realizado até a data limite do vencimento (12/03/2018),não sendo considerado para tal o simples 
agendamento de pagamento.
5.2.14. Não será efetivada a inscrição se, por qualquer motivo, houver inconsistência do pagamento da taxa de inscrição, ficando o candidato obrigado a se manifestar, 
formalmente, nos termos do subitem 12.1, alínea “b”.
5.2.15. A listagem dos candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, até o dia 
23/03/2018.

6. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

6.1. Não será admitida a devolução da importância paga pela inscrição, exceto nas seguintes hipóteses:
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; 
c) alteração da data prevista para as provas;
d) Alteração ou extinção do Emprego Público para o qual o candidato estiver inscrito.
6.1.1. Nos casos elencados no item 6.1, alínea “a”, o valor será devolvido desde que requerido por escrito pelo candidato e estará sujeita à análise do requerimento e 
documentos comprobatórios e consequente aprovação da FUNEC, devendo o candidato arcar com os custos bancários do boleto para o processamento da devolução.
6.1.1.1. Indeferida a devolução pela FUNEC, cabe ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, exercidos por recurso a ser encaminhado à FUNEC, no prazo 
e termos previstos no item 8.1 deste Edital.
6.1.2. Nos casos de suspensão deste Processo Seletivo Público em que já tenha sido realizada a prova na data prevista, o candidato não terá direito à devolução do 
valor da taxa de inscrição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
6.1.3. Nas hipóteses previstas no item 6.1, 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 6.1, alínea “a”, ou
b) Em até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Ato de cancelamento, suspensão do Processo Seletivo Público ou divulgação da data das provas, para os pedidos 
de devolução nos termos do item 6.1, alíneas “b”, “c” e “d”.
6.1.4. O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível nos locais indicados no subitem 6.1.3, em até 03 (três) dias úteis após a data de publicação do 
ato que ensejou o cancelamento, suspensão ou a não realização do certame, durante o prazo previsto no subitem 6.1.3. ou após o pagamento em duplicidade da taxa 
de inscrição.
6.1.5. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa de inscrição:

a) Processo Seletivo Público - EDITAL N° 02/2018 - FAMUC;
b) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato;
c) Emprego Público  para o qual se inscreveu;
d) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número da conta corrente e CPF do titular da conta;
e) número de telefones, com código de área, para eventual contato.

6.1.6. O formulário de restituição 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 após o ato que ensejou o cancela-
mento, suspensão, pagamento em duplicidade da taxa de inscrição ou a não realização do certame, por uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi-
dentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos), dentro do prazo previsto neste item ou;
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: 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 estabelecido nesse item.
6.1.7. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de Inscrição – Processo Seletivo Público FAMUC - Edital nº. 02/2018 , nome completo, 
número da inscrição e número do documento de identidade.
6.1.8. A restituição da Taxa de Inscrição será processada nos 20 (vinte) dias úteis seguintes ao término do prazo fixado no subitem 6.1.3 por meio de depósito bancário 
na conta corrente indicada no respectivo formulário de restituição.
6.1.9. O valor a ser restituído ao candidato será corrigido monetariamente pela variação do IGPM desde a data do pagamento da inscrição até a data da efetiva restitu-
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ição.

7. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

7.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
7.1.1. Em razão de limitações de ordem financeira, que não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua família, sendo comprovada 
essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou;
7.1.2. Tiver baixa renda ou encontrar-se desempregado, ou que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou;
7.1.3. For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, ou beneficiário do Programa Bolsa-Família e/ou de Benefício de 
Prestação Continuada.
7.2. A isenção deverá ser solicitada mediante o preenchimento, assinatura e entrega da Ficha de Isenção disponível no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/
concuros para a solicitação nos dias 23 e 26 de fevereiro de 2018, e que conterá:
7.2.1. Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
7.2.2. Declaração de que atende a condição estabelecida no item 7.2.3 deste Edital, mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio fornecido pela FUNEC.
7.2.3. A condição de baixa renda familiar será comprovada mediante a apresentação de cópias simples, das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 
que contenham a foto, a qualificação civil, a anotação do último contrato de trabalho com a data de saída, e da primeira página subsequente, de todos os membros da 
família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) referente ao último mês, para comprovar o mesmo domicílio.
7.2.3.1. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou uma declaração de próprio punho que é isento), comprovante do número de depend-
entes, comprovante de renda familiar, etc.
7.2.4. A Ficha de Isenção, se assinada por terceiro, deverá ser acompanhada por instrumento de procuração simples.
7.2.5. A Ficha de Isenção indicada no item 7.2.2, bem como os documentos discriminados nos subitens 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.4 deverão ser entregues por uma das seguin-
tes formas:
7.2.5.1. Diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na 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 feriados e recessos), dentro do prazo previsto no item 7.2 deste Edital, 
sendo que as fotocópias dos documentos poderão ser simples ou;
7.2.5.2. Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Proces-
sos Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090.
7.2.5.2.1. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá obedecer aos prazos estabelecidos no item 7.2 deste Edital.
7.2.6. A Fundação de Ensino de Contagem consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
7.2.7. As informações prestadas na Ficha de Isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a 
fé pública, o que acarreta sua eliminação do Processo Seletivo Público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único, do artigo 10, do Decreto Federal nº. 83.936, 
de 06 de setembro de 1979.
7.2.8. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, os prazos e os horários estabelecidos nos itens 7.2 e 7.2.5 deste Edital;
d) deixar de preencher, imprimir, assinar e entregar ou enviar o Requerimento de Isenção da Taxa dentro doperíodo previsto no item 7.2 ou meios distintos dos previstos 
neste edital;
e) Pleitear a isenção, sem apresentar o Requerimento de Isenção da Taxa e/ou os documentos e declarações previstos neste Edital e necessários à comprovação de hipos-
suficiência.
7.2.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via fax ou via correio eletrônico.
7.2.10. O resultado do pedido de isenção será publicado no dia 02 de maço de 2018, em ordem alfabética, com o número da carteira de identidade, constando apenas 
o deferimento ou indeferimento, nas seguintes formas:
a) no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos;
b) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG;
c) no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e.
7.2.11. O candidato cujo pedido de isenção da Taxa de Inscrição for deferido TERÁ QUE efetuar sua inscrição durante o Período das 09 (nove) horas do dia 23 de 
fevereiro de 2018 (sexta-feira) às 23:59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 11 de março de 2018 (domingo), e NÃO efetuar o pagamento do boleto 
bancário.
7.2.12. O candidato que tiver o pedido de isenção da Taxa de Inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, imprimindo o Boleto e efetuando o pagamento con-
forme disposto no item 5.2.2 deste edital.
7.2.13. A fundamentação objetiva sobre o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição estará disponível após a publicação de que trata o item 7.2.10 deste 
Edital,nas seguintes formas:
a) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090, no 
horário das 8h às 17 horas, até a data limite de encerramento das inscrições, para ser consultada pelo próprio candidato ou por terceiro capaz, munido de procuração 
com poderes específicos;
b) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”,por meio do link correspondente a cada fase recursal, conforme 
discriminado no item 12.1. Neste caso é necessário que o(a)  candidato(a) já tenha efetuado a inscrição.
7.2.14. Caberá recurso contra o Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
7.2.14.1. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente da data de publicação do indeferimento do Pedido de 
Isenção da Taxa de Inscrição, ou seja, no período de 05 e 06 de março de 2018, em uma das seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi-
dentes – Contagem/MG, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos) ou,
b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090, devendo obedecer aos prazos estabelecidos neste item 
para postagem do recurso.
7.2.14.2. Os recursos deverão ser entregues digitados, encaminhados à Comissão Permanente de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC – Processo Seletivo 
Público – Edital nº. 02/2018 , em duas vias (original e cópia), em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes 
dados: 
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a) Processo Seletivo Público FAMUC – Edital nº. 02/2018;
b) referência: INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO; 
c) nome completo e número de identidade do candidato; 
d) Emprego Público  para o qual o candidato está concorrendo. 

7.2.14.3. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos; e no Diário Oficial 
de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgada na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfi-
dentes – Contagem/MG, no dia 08/03/2018.

8.  DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO - CDI

8.1. Não será enviado, via Correios, Cartão de Informação do local de provas.AFUNEC divulgará o CDIno endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursospara 
consulta e impressão, pelo próprio candidato, a partir do dia 16 de março de 2018, onde consta a data, o horário e local de realização das provas. 
8.1.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para fins de justificativa de sua ausência.
8.1.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável 
ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
8.2. Caso o candidato não consiga obter o CDI, deverá entrar em contato com a FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, até o dia 23 de março de 2018, 
exceto sábado, domingo, recesso e feriado, em uma das seguintes formas:
a) através do telefone: 33916187 ou,
b) 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 feriados e recessos).
8.3. É da exclusiva responsabilidade do candidato que tiver sua inscrição deferida, consultar e imprimir no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos o 
Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI, onde constará a data, horário e local de realização da prova.
8.4. No CDI estarão expressos nome completo do candidato, número do documento de identidade, o Emprego Público, data de nascimento, a data, o horário, o local 
de realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao candidato.
8.5. É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na inscrição,  o Emprego Público  pretendido e a data de nascimento.
8.6. Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do candidato, no número do documento de identidade utilizado na inscrição ou na data de nascimento deverão, 
obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato à FUNEC/Diretoria e Concursos e Processos Seletivos por meio do e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.
brou ao aplicador de provas, no dia, no horário e no local de realização das provas, apresentando a Carteira de Identidade, o que será anotado no Relatório de Ocor-
rências.
8.7. Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados informados pelo candidato no “Requerimento Eletrônico de Inscrição” ou na “Ficha 
de Isenção” relativos ao Emprego Público  pretendido, nem quanto à condição em que concorre.

9. ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

9.1. A seleção dos candidatos será realizada em etapa única constituída de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

10. DAS PROVAS

10.1. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
10.1.1. As Provas Objetivas serão aplicadas no dia 25 de março de 2018, domingo, com início às 9h e término às 11h30min, em local a ser informado no Comprovante 
Definitivo de Inscrição (CDI); 
10.1.2. As Provas Objetivas serão realizadas preferencialmente no Município de Contagem, conforme data estabelecida no subitem 10.1.1, ficando esta data subordi-
nada à disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas.
10.1.3. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 76 (setenta e seis) pontos.
10.1.4. O tempo de duração da prova será de no máximo 2:30 (duas horas e trinta minutos) e abrange a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para Folha de Respostas.
10.1.5. A Prova Objetiva será constituída de um total de 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Será atribuído o valor de 02 (dois) pontos para cada questão da Prova 
de Língua Portuguesa e Noções de Informática, 03 (três) pontos para cada questão da Prova de Saúde pública e Coletiva, de acordo com o QUADRO IV, com 04 (quatro) 
alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta, totalizando 76 pontos, obedecendo as características da tabela abaixo:

QUADRO IV

CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS OBJETIVAS

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ESTAR CURSANDO OU JÁ TER CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL

Emprego Público Provas Nº de questões Peso Pontuação Pontuação Máxima Característica

Agente Comunitário de Saúde

Língua Portuguesa 11 2
2 (dois) pontos por 
questão 22 pontos

Eliminatória e Classifi-
catória

Noções de Informática 5 2
2 (dois) pontos por 
questão 10 pontos

Conhecimentos Específicos 14 3
3 (três) pontos por 
questão 42 pontos

TOTAL 76 pontos

10.1.6. Não haverá segunda chamada para as provas, devendo ser eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato ausente por qualquer motivo.
10.1.7. Não será permitido  ao candidato:
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10.1.7.1. Prestar provas fora da data, do horário estabelecido ou do espaço físico determinados pela FUNEC;
10.1.7.2. O ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao certame, em qualquer dos estabelecimentos onde se farão provas, durante a realização delas, salvo o 
previsto no subitem 10.1.36.6 e seguintes, deste Edital.
10.1.8. Os candidatos somente poderão deixar o local de realização das provas depois de decorrida 1h (uma hora) do início de sua aplicação, em virtude do período de 
sigilo.
10.1.9. O candidato deverá comparecer ao local determinado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para realização das provas, 
portando somente caneta esferográfica - tinta azul ou preta - lápis, borracha, documento legal de identificação que contenha, obrigatoriamente, fotografia, assinatura, 
filiação e data de nascimento, e de preferência o seu Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI.
10.1.10. Não haverá tolerância no horário estabelecido para início das provas.
10.1.11. Toda a documentação prevista no item 10.1.12 deverá estar em perfeitas condições, a fim de permitirem, com clareza, a identificação do candidato e do Em-
prego Público para o qual irá concorrer.
10.1.12. Serão considerados Documentos de Identidade: 
a) Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros;
c) Passaporte;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e) Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
10.1.13. Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, podendo o candidato ser sub-
metido à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e a impressão digital em formulário próprio.
10.1.14. O candidato, no caso indicado no subitem 10.1.13, não poderá se ausentar do local determinado para a realização das provas até que seja feita sua identifi-
cação.
10.1.15. O candidato poderá ser submetido ao detector de metais durante a realização das provas e, caso seja necessário, submetido, também, à identificação por meio 
de assinatura e impressão digital coletada em formulário próprio.
10.1.16. Após ser identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização 
da equipe de aplicação de provas.
10.1.17. O candidato deverá assinar na lista de presença de acordo com aquela assinatura constante do seu documento de identidade.
10.1.18. Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
10.1.19. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois 
candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização das provas.
10.1.20. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito, e ainda, o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações.
10.1.21. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital,pagers, beep, agenda eletrônica, 
calculadora, walkman,notebook,palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a or-
ganização deste Processo Seletivo Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
10.1.22. Não será permitido, durante o período de realização das provas, o uso de óculos escuros, bonés, chapéus, pochetes, bolsas e similares pelo candidato.
10.1.23. O candidato deverá levar somente os objetos citados no subitem 10.1.9 deste Edital. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local 
indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando a FUNEC nem a FAMUC por perdas, 
extravios ou danos que,eventualmente, ocorrerem.
10.1.24. Os objetos, documentos ou equipamentos eletrônicos perdidos durante a realização das provas objetivas, que porventura venham a ser entregues na FUNEC, 
serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias, quando, então, serão encaminhados à Seção de Achados e Perdidos dos Correios.
10.1.25. O candidato que, durante a realização das provas, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados no subitem 10.1.21 deste Edital, mesmo 
que desligado, poderá ser eliminado do Processo Seletivo Público.
10.1.26. Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.
10.1.27. As instruções constantes do Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Folha de Respostas da Prova Objetiva complementam este Edital e deverão ser, rigoro-
samente, observadas e seguidas pelo candidato.
10.1.28. Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente 
preenchida e assinada.
10.1.28.1. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 03 (três) últimos candidatos, os quais deverão assinar 
a ata de encerramento da aplicação da prova naquela sala.
10.1.29. Será eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões.
10.1.30. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo Seletivo Público, por qualquer meio;
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
d) portar arma (s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte;
e) portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora,walkman, note-
book, palmtops, agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep, Pagerentre 
outros, ou deles fizer uso;
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;
g) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e na Folha de Respostas da Prova Objetiva e demais orientações expedidas pela 
FUNEC;
h) se recusar a submeter-se a detector de metais e identificação digital;
i) deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização das provas.
10.1.31. Caso ocorra alguma situação prevista no subitem 10.1.30 deste Edital, a FUNEC lavrará ocorrência e, em seguida, encaminhará o referido documento a 
Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.
10.1.32. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas feitas pelo próprio candidato, com caneta esferográfica - tinta azul ou preta, vedada 
qualquer colaboração ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos com  deficiência.
10.1.33. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
10.1.34. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
10.1.35. Os gabaritos das Provas Objetivas serão disponibilizados no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursosno dia 25 de março de 2018, após as 14 
horas.
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10.1.36. A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo, desde que assim o requeira conforme o disposto no subitem 
10.1.36.1 deste Edital.
10.1.36.1. A solicitação deverá ser feita em até 07 (sete) dias úteis antes da data de realização da prova, por meio de requerimento, datado e assinado, entregue pes-
soalmente ou por terceiros na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG, das 8h às 12h e de 13h às 17hhoras, ou e-mail funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
10.1.36.2. A candidata que não apresentar a solicitação no prazo estabelecido subitem 10.1.36.1 deste Edital, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a solici-
tação atendida por questões de não adequação das instalações físicas do local de realização das provas.
10.1.36.3. Na hipótese de não cumprimento do prazo estipulado no subitem 10.1.36.1deste Edital, o atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido pela FUNEC, antes ou durante a realização da prova..
10.1.36.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
10.1.36.5. Para amamentação, a criança deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local deste Processo Seletivo Público.
10.1.36.6. A criança deverá estar acompanhada apenas de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência tem-
porária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Coordenação deste Processo Seletivo Público.
10.1.36.7. A candidata que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
10.1.36.8. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de um Aplicador da FUNEC, do sexo feminino, que garantirá que sua conduta esteja de 
acordo com os termos e condições deste Edital.
10.37.  Nos termos do Decreto municipal nº 637, de 28 de janeiro de 2016,especialmente o Art. 3º, inciso II, o candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome 
social durante a realização das provas deverá, conforme prazos descritos no subitem 10.40 deste edital: 
a) marcar a opção na ficha de inscrição; 
b) enviar cópia do CPF e do documento de identidade;
c) enviar declaração digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome social e uma foto recente.
10.37.1. Os documentos indicados nas alíneas “b” e “c’ do subitem 10.38, deverá ser entregue:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNEC/Diretoria de Concursos, no endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/
MG, das 8h às 12h e de 13h às 17h, dentro do prazo previsto no item 10.40 deste Edital; 
b) via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC/Diretoria de Concursos, end-
ereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do pedido, a data da postagem deverá 
obedecer aos prazos estabelecidos no item 10.39 deste Edital.
10.38.  As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.
10.39.  A documentação citada nas alíneas “b” e “c” do item 10.37 deste edital deverá ser enviada a partir do dia 23 de fevereiro de 2018 até o dia 11 de março de 
2018 às 17 horas. Após esse período, a solicitação será indeferida.
10.40. O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
10.41. A FUNEC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, assim como não serão devolvidos e(ou) 
fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.
10.42. O candidato que não solicitar ser tratado pelo nome social na ficha de inscrição terá a solicitação de atendimento especial indeferida, ainda que faça o envio da 
documentação prevista nas alíneas “b” e “c” do subitem 10.37 deste edital.
10.43.  A solicitação de ser tratado pelo nome social, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
10.44. A relação dos candidatos que tiveram a sua solicitação de ser tratado pelo nome social deferido será divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.
br/concursose  no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, na data provável de 15 de março de 2018.
10.45. A FUNEC reserva-se o direito de exigir documentos complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado.

11. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE

11.1. Será aprovado o candidato que no somatório final da nota obtiver percentual igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de pontos atribuídos à Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha e que não obtiver nota 0(zero) em qualquer uma das provas.
11.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato com:
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos, até o último dia de inscrição, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;
b) Maior número de acertos na prova de saúde pública coletiva;
c) Maior idade, considerando-se dia, mês, ano e hora de nascimento.
11.3. No Resultado Final, os candidatos aprovados e classificados constarão da respectiva listagem em ordem decrescente do total de pontos obtidos.
11.4. Os candidatos inscritos como deficientes, que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figurarem na lista 
geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
11.5. Os candidatos inscritos como negros ou pardos, que solicitaram candidatar-se às vagas destinadas para esse fim, aprovados e classificados, além de figurarem na 
lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em separado.
11.6. O resultado final após recursos deste Processo Seletivo Público será publicado no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.eem ordem de classificação e estará 
disponível, para consulta dos candidatos no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 11/04/2018.

12. DOS RECURSOS

12.1. Caberá interposição de recurso fundamentado à Comissão Especial para Realização do Processo Seletivo Público, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do 
primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, 
tais como nas seguintes situações:
a) contra indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;
b) contra indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição;
c) contra indeferimento da inscrição para atendimento de condição especial; 
d) contra questões das Provas Objetivas e gabaritos preliminares; 
e) contra a totalização dos pontos obtidos na Prova Objetiva, desde que se refira a erro de cálculo das notas.
f) Decisões proferidas durante o Processo Seletivo Público que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.
12.1.1. No caso de indeferimento de inscrição por problemas ocasionados no pagamento do valor da inscrição, alínea “b”, do subitem 12.1, a via original do recurso 
deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, do original do comprovante de pagamento do valor da inscrição, bem como de toda a documentação e das informações 
que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade do pagamento.
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12.2. Os recursos deverão ser, obrigatoriamente, entregues em uma das seguintes formas, dentro do período recursal:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos, situada 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 feriados e recessos), observado o prazo estipulado no item 12.1, sob 
pena de indeferimento ou;
b) Via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, à Fundação de Ensino de Contagem/Diretoria de Concursos e Processos 
Seletivos, endereço: Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, CEP 32.260-090. Nesse caso, para a validade do recurso, a data da 
postagem deverá obedecer ao prazo estabelecido no item 12.1 deste Edital ou;
c) via internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”,por meio do link correspondente a fase recursal.
12.2.1. Os protocolos deverão ser entregues individualmente, não podendo ser entregue em um mesmo envelope por mais de um candidato.
12.2.2.  O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:

a) Processo Seletivo Público FAMUC - Edital 02/2018;
b) Nome completo e número de inscrição do candidato;
c) Referência ao objeto do recurso;
d) Especificação do Emprego Público  para o qual o candidato está concorrendo.

12.3. Os recursos encaminhados conforme especificado no subitem 12.2, devem seguir as seguintes determinações:
a) ser, preferencialmente, digitado ou datilografado;
b) apresentar cada questão ou item em folha separada;
c) ser elaborado com argumentação lógica, consistente e acrescido de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos;
d) conter a indicação da nota atribuída que está sendo contestada;
e) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
f) ser identificado na capa de cada recurso/questão conforme estabelecido no item 12.2.2..
12.4. Os recursos deverão ser encaminhados individualmente, para cada uma das situações mencionadas no subitem 12.1 deste Edital, não sendo permitidos recursos 
coletivos.
12.5. 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 correios fora do endereço definido no subitem 12.2;
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no subitem 12.1;
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) conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso;
h) interpostos em desacordo com o determinado neste Edital.
12.6. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, em desconformidade com o previsto 
neste Edital, cujo teor seja objeto de recurso apontado no subitem 12.1 deste Edital.
12.7. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e será divulgada no endereço 
eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
12.8. Após a divulgação oficial de que trata o subitem 12.7 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca examinadora sobre o recurso ficará disponível 
para consulta individualizada do candidato nas seguintes formas:
a)pessoalmente na 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 feriados 
e recessos);
b) na internet pelo endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, na “Área do Candidato”,por meio do link correspondente a fase recursal.
12.9. A decisão de que trata o subitem 12.7deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.
12.10. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas 
questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos.
12.10.1. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.
12.10.2. No caso de anulação de questões por decisão judicial, os pontos relativos à questão anulada serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de 
terem ingressado em juízo.
12.11. Alterado o gabarito oficial pela Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito.
12.12. Na ocorrência do disposto no subitem 12.11 deste Edital, poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou 
ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida.

13. DO CURSO INTRODUTÓRIO

Após homologação da classificação final e de acordo com a necessidade da FAMUC, obedecendo ao prazo de validade desse Processo Seletivo Público e sua ordem clas-
sificatória, o candidato aprovado e convocado deverá participar de Curso Introdutório, de caráter obrigatório, conforme previsto na Lei Complementar nº 037/2007, de 
08/06/2007 e suas alterações. 
O candidato aprovado, classificado e convocado, em nenhuma hipótese poderá ser dispensado da participação do Curso Introdutório. 
A cada convocação de 30 aprovados, será realizado o Curso Introdutório.
O curso terá carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas e o local, data e horário de realização será divulgado no DOCe - Diário Oficial de Contagem eletrônico e dis-
ponibilizado no endereço eletrônico http://www.contagem.mg.gov.br/ .
O empregado público será considerado infrequente quando deixar de comparecer a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas ministradas. 
O empregado público, durante a realização do Curso Introdutório, será avaliado em relação ao conteúdo programático apresentado. 
O empregado público que for considerado infrequente no Curso Introdutório, conforme item 13.5, terá rescindido, por justa causa, o seu contrato de trabalho. 
O Curso Introdutório visa a formação inicial e continuada necessária para o exercício das atividades inerentes aos empregos públicos de Agente de Combate às En-
demias e Agente Comunitário de Saúde.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC - Portaria nº 64 de 27 de abril de 2017 terá a responsabilidade de acompanhar a realização deste 
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Processo Seletivo Público, como previsto neste Edital, e de julgar os casos omissos ou duvidosos.
14.2. A elaboração e a correção das Provas Objetivas, bem como a avaliação dos recursos e aplicação das provas serão efetuadas pela FUNEC.
14.3. As publicações do Resultado Final e a homologação deste Processo Seletivo Público serão feitas no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e disponibilizado 
no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos.
14.4. É da exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, retificações, avisos e comunicados referentes a este Processo 
Seletivo Público que sejam publicadas no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.ee divulgadas no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
14.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito. 
Nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou errata e será publicada no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.ee 
divulgada no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos .
14.6. As comunicações feitas pela FUNEC ou pela FAMUC via Correios, Internet ou qualquer outro meio, não eximem o candidato da responsabilidade de acompanha-
mento pelo Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.ede todos os atos referentes a este Processo Seletivo Público.
14.7. O prazo de validade deste Processo Seletivo Público é de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período.
14.8. Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de publicação no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e, sendo facultado contato 
via e-mail ou telefone pela FAMUC.
14.9. É de responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Público:
a) acompanhar as publicações do Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e pela Internet ou em meio físico,
b)manter seu endereço, telefone e e-mail atualizados na FAMUC, assumindo a responsabilidade eventual do não atendimento à convocação publicada pela FAMUC, 
decorrente de insuficiência, equívoco ou alteração dos dados constantes da inscrição, bem como do não acompanhamento das publicações realizadas. Assim,não lhe 
caberá qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta da citada atualização, perdendo o direito à vaga no Emprego Público  para o qual foi aprovado.
14.9.1. A atualização de endereço deverá ser apresentada na Diretoria de Administração de Pessoal, localizado no prédio da FAMUC, situada na Avenida General David 
Sarnoff, nº 3.113, Bairro Jardim Industrial, Contagem/MG, pessoalmente ou através de procurador.
14.10. A contratação, quando ocorrer, respeitará sempre a ordem de classificação dos candidatos aprovados que forem considerados aptos física e mentalmente para o 
exercício do Emprego Público, após a avaliação médica por medicina do trabalho indicada pela FAMUC.
14.11. O candidato convocado para contratação deverá apresentar cópias autenticadas ou cópia e original dos seguintes documentos:
Certidão de nascimento ou de casamento;
Carteira de Identidade;
Título de Eleitor e o comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais (comprovante de votação da última eleição);
Cartão do CPF;
Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
Cartão PIS/PASEP ou declaração de que não é cadastrado;
Atestado médico de sanidade física e mental, expedido pela Medicina do Trabalho indicada pelo Município de Contagem, nos termos da legislação municipal em vigor;
02 (duas) fotografias 3x4;
Comprovante de endereço/residência;
Comprovante de cadastramento de morador emitido pela equipe de saúde da família;
Diploma ou comprovante de conclusão do ensino fundamental ou que esteja cursando o ensino fundamental, para os candidatos ao emprego público de agente co-
munitário de saúde. A comprovação da conclusão ou que esteja cursando o ensino fundamental dar-se-á através de declaração original da escola, em papel timbrado e 
assinado pela Diretora, anexa à cópia autenticada do histórico escolar, em que se conste a conclusão ou que esteja cursando o curso;
Declaração de Bens e Valores;
Declaração, em impresso da FAMUC, de que o candidato, com a contratação, não acumulará remuneração de emprego público, função ou emprego público, nos casos 
vedados por lei, observado, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, § 10, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 15 de dezembro de 1998.
14.12. No caso da exigência do comprovante de endereço do item 14.11, alínea “i”, o candidato ao Processo Seletivo Público deverá atender ao seguinte requisito:
a) comprovante de residência, comprovando que reside desde a data da publicação do edital deste Processo Seletivo Público, na área da comunidade distrital em que 
irá atuar. 
14.13. A FAMUC e a FUNEC não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas, cursos e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo 
Seletivo Público ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
14.14. Não serão fornecidos quaisquer documentos comprobatórios de aprovação, classificação, atestados, certificados ou certidões relativos a notas de candidatos 
neste Processo Seletivo Público, valendo, para esse fim, a respectiva publicação.
14.15. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a 
apresentação de quaisquer recursos, laudos médicos, pedidos de isenção e/ou de outros documentos após as datas e nas formas estabelecidas neste Edital.
14.16. As alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste 
Processo Seletivo Público.
14.17. Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de laudos médicos, pedidos de isenção e/ou outros documentos, excluir-se-á o dia da publicação 
e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido neste Edital, desde que coincida com o dia de funcionamento normal da FUNEC. Em caso contrário, ou seja, se não 
houver expediente normal na FUNEC, o período previsto será prorrogado para o primeiro dia seguinte de funcionamento normal.
14.18. Não serão considerados os recursos que não atenderem as formas e os prazos determinados neste Edital.
14.19. A comprovação da tempestividade dos recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de outros documentos será feita, quando encaminhados por SEDEX 
OU AR, pela data de postagem constante no envelope e, quando entregues pessoalmente, por protocolo de recebimento atestando exclusivamente a entrega do enve-
lope lacrado. No protocolo, deverão constar o nome do candidato, a  inscrição, o nome e o código do Emprego Público  para o qual concorre e a data de entrega do 
envelope. O conteúdo do envelope entregue ou encaminhado via Sedex ou AR é de exclusiva responsabilidade do candidato.
14.20. A FUNEC e a FAMUC não se responsabilizarão por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada de recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de 
outros documentos, quando enviados via Sedex ou AR.
14.21. Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos, laudos médicos, pedidos de isenção, e/ou de outros documentos entregues, ficando 
a documentação sob a responsabilidade da FUNEC até o encerramento do Processo Seletivo Público.
14.22. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição de documentos durante ou após os períodos recursais 
previstos neste Edital.
14.23. A FAMUC e a FUNEC eximem-se da responsabilidade de reembolso de despesas de qualquer natureza relativas à participação dos candidatos neste Processo 
Seletivo Público, ressalvada a única exceção do previsto no subitem 6.1 deste Edital.
14.24. Os certames para cada Emprego Público, regidos por este Edital, são independentes.
14.25. A FAMUC poderá homologar, por atos diferentes e em épocas distintas, o resultado final dos diversos certames.
14.26. Todas as informações e orientações a respeito deste Processo Seletivo Público poderão ser obtidas na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos nas 
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seguintes formas:
a)pessoalmente na FUNEC situada na Rua Lino de Moro, nº 101, 3º andar, Bairro Inconfidentes – Contagem/MG, das 8h às 12h e de 13h às 17h ou;
b) pelo telefone (31) 3391-6187, de 2ª a 6ª feira (exceto feriado e recesso) ou;
c) pelo e-mail:funec.concurso@edu.contagem.mg.gov.br
14.27. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, avisos e convocações, relativos a este Processo Seletivo Público 
que vierem a ser publicados no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e e divulgadas no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos
14.28. Os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão de acompanhamento do Pro-
cesso Seletivo Público constituída pela FAMUC e pela FUNEC, no que a cada uma couber.
14.29. Caberá à FAMUC a homologação deste Processo Seletivo Público, objeto do presente Edital.
Contagem, 02 de fevereiro de 2018.

Bruno Diniz Pinto

Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP – EDITAL N° 02/2018

ANEXO I 

DO EMPREGO PÚBLICO / CÓDIGOS DE INSCRIÇÃO /  VAGAS / REQUISITOS /  CARGA HORÁRIA SEMANAL /VENCIMENTO MENSAL E TAXA DE INSCRIÇÃO.

QUADRO I

EMPREGO PÚBLICO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CÓDIGO
DISTRITO
SANITÁRIO

VAGAS 

REQUISITOS BÁSICOS VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

 TAXA DE IN-
SCRIÇÃO

Ampla 
Concor-
rência

Pessoas 
com defi-
ciência

Negros
20% Total

101 Eldorado 9 1 3 13

Residir desde a data da publicação do Edital de 
Seleção Pública na área da comunidade distrital 
em que vai atuar;
Estar cursando ou já ter concluído o ensino 
fundamental ou comprovar experiência de no 
mínimo 1(um) ano no exercício de atividades 
próprias do emprego público de agente comuni-
tário de saúde.

R$ 1.070,23, acrescido                                      
de R$ 214,05 de insalu-
bridade. 40h R$ 50,00102 Industrial 9 1 2 12

103 Riacho 7 1 2 10

Residir desde a data da publicação do Edital de 
Seleção Pública na área da comunidade distrital 
em que vai atuar;
Estar cursando ou já ter concluído o ensino 
fundamental ou comprovar experiência de no 
mínimo 1(um) ano no exercício de atividades 
próprias do emprego público de agente comuni-
tário de saúde.

R$ 1.070,23, acrescido                                      
de R$ 214,05 de insa-
lubridade. 40h R$ 50,00

104 Sede 2 - - 2

105 Petrolândia 1 - - 1

106
Vargem das 
Flores 1 - - 1

107 Ressaca 1 - - 1

108 Nacional 1 - - 1

Residir desde a data da publicação do Edital de 
Seleção Pública na área da comunidade distrital 
em que vai atuar;
Estar cursando ou já ter concluído o ensino 
fundamental ou comprovar experiência de no 
mínimo 1(um) ano no exercício de atividades 
próprias do emprego público de agente comuni-
tário de saúde.

R$ 1.070,23, acrescido                                      
de R$ 214,05 de insa-
lubridade. 40h R$ 50,00
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FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO –  EDITAL N° 02/2018
ANEXO II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO  E SUA DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Emprego Público: Agente Comunitário de Saúde

Regime Jurídico Descrição Sumária

Celetista, nos termos da Lei Complementar nº 037, de 08 de 
junho de 2007 e suas alterações e da Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e a 
legislação municipal vigente, sob supervisão do gestor municipal.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM-FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP – EDITAL N° 02/2018

ANEXO III 

DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E DAS SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

NÍVEL FUNDAMENTAL

 EMPREGO PÚBLICO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

1. LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Compreensão e interpretação de textos: informações literais e inferências possíveis; Semântica: sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia. Ortografia Oficial: pon-
tuação. Estrutura da oração. O período simples e o período composto. Gêneros e tipos textuais: aspectos formais e objetivos. Classes de palavras: definições, classifica-
ções, formas, flexões, funções e usos.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do Português Contemporâneo. 5ª. edição: Rio de janeiro: Lexikon Editora Digital, 2010
MENDES, Edleise. Tipos e Gêneros Textuais: Modos de Leitura e de Escrita.SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 11/1, p. 167-180, jul. 2008.Disponível em: www.uel.br/
revistas/uel/index.php/signo/article/view/3089/2922

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 1. Sistema Operacional Windows 7, 8 e 10.
2. Microsoft Word 2013: Edição e formatação de textos básica e avançada.
 3. Microsoft Excel 2013: Elaboração de planilhas, fórmulas, manipulação de tabelas e gráficos.
 4. OpenOffice Writer 4.1.3: Edição e formatação de textos básica e avançada.
 5. OpenOfficeCalc 4.1.3: Elaboração de planilhas, fórmulas, manipulação de tabelas e gráficos.
 6. Navegadores web: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Conceitos e navegação na Internet.
7. Redes sociais. Sites de buscas e pesquisas na web.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALVES, William Pereira. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de Dados. Editora Erica, 2010. 
FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. Editora Érica, 2014. 
Guia Completo Microsoft Office. Editora Europa, 2012. 
MARIMOTO, Carlos Eduardo. Redes: Guia Prático. Sul Editores, 2011, 2ª Ed. 555p.
MANZANO, A. L. N. G. e TAKA, C. E. M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7, Ultimate. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
OLIVEIRA, Rogério Amigo de. Software Livre e Broffice. Editora Academia, 2009.  
RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana; FRAGOSO, Suely. Métodos de Pesquisa Para Internet. Editora Sulina, 2011. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Constituição da República Federativa do Brasil: saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS): organização, princípios e diretrizes. Promoção, prevenção e proteção 
à saúde. Política Nacional de Atenção Básica: Diretrizes, normas e organização da assistência à saúde, incluindo os novos direcionamentos. Participação e controle social 
no SUS. Política Nacional de Humanização.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal; 1988. Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8080.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8142.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Entendendo o SUS. Brasília, 2007. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-
sus-2007.pdf
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, Regulamenta a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível no Diário Oficial da União nº 183, de 22/09/2017 – Seção 01 – página 68 a 76. 
http://portal.imprensanacional.gov.br/
BRASIL. Ministério da Saúde. ABC do SUS - doutrinas e princípios. Brasília, 1990. Disponível em:
http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/saude-epidemias-xcampanhas-dados-descobertas/texto-17-abc-do-sus-doutrinas-e-principios.pdf
BRASIL. Ministério da Saúde. Emenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000 - Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Disponível 
em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 - (Acrescenta dispositivos à Lei n.º 8.080). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9836.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 11.108, de 07 de abril de 2005 - (Altera a Lei n.º 8.080). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/
L11108.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei 10. 424, de 15 de abril de 2002 - (Acrescenta capítulo e artigo à Lei n.º 8.080). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2002/l10424.htm
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família: manual de orientação sobre o programa de saúde da família. Departamento da Atenção 
Básica. Brasília, 2001. Disponível em: http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/arquivos%5Cguia_psf1.pdf
BRASIL. LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006. Regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo pará-
grafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm
Guia prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção. Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009.
e-SUS Atenção Básica : manual do Sistema com Coleta de Dados Simplificada : CDS [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde,. Secretaria de Atenção à Saúde, Secretar-
ia-Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
CONTAGEM. LEI COMPLEMENTAR nº 037, de 08 de junho de 2007 e suas alterações.Cria empregos públicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às 
endemias no âmbito da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC e dá outras providências. Disponível em:
http://www.contagem.mg.gov.br/?legislacao=241070

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO–  EDITAL N° 02/2018
ANEXO IV
DO CRONOGRAMA BÁSICO

Etapas/fases Datas/períodos

Publicação do Edital 02/02/2018

Pedido de isenção da taxa de inscrição 23 e 26/02/2018

Divulgação do resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição 02/03/2018

Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição 05 e 06 /03/2018

Divulgação da decisão relativa ao indeferimento ou deferimento dos recursos quanto à isenção da taxa de inscrição 08/03/2018

Solicitação de condições especiais para realização de provas
23/02/2018
a 11/03/2018

Divulgação da decisão relativa à solicitação de condições especiais para realização de provas 15/03/2018

INSCRIÇÕES VIA INTERNET
23/02/2018
a 11/03/2018

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 12/03/2018

Consulta/Impressão do Cartão Definitivo de Inscrição(CDI) via internet, com os locais e horários da prova objetiva 16/03/2018

PROVA OBJETIVA 25/03/2018

Divulgação do Gabarito 25/03/2018 (após 14 horas)

Recebimento de recursos  contra questões e o gabarito 26 e 27/03/2018

Divulgação na Internet do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos preliminares das provas objetivas 05/04/2018

Divulgação do resultado da prova objetiva  e classificação 05/04/2018

Recebimento de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação 06 e 09/04/2018
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Divulgação do resultado de recursos contra resultado da prova objetiva e classificação 11/04/2018

RESULTADO FINAL APÓS RECURSOS 11/04/2018

Homologação

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL N° 02/2018

ANEXO V
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

________________________________________________________________
Nome do (a) requerente
________________________________________________________________
Carteira de Identidade – Órgão Emitente
_________________________________________________________________
Emprego Público  Pretendido
_________________________________________________________________
Endereço Completo
________________________________________________________________
Telefone para contato

O candidato acima qualificado, que em razão de limitações de ordem financeira, não possa pagá-la, sob pena de comprometimento do seu próprio sustento e de sua 
família, sendo comprovada essa situação mediante qualquer meio legalmente admitido, ou que preencha os requisitos do Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 
2008, publicado no Diário Oficial da União de 3 de outubro de 2008, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 vem REQUERER a isenção de pagamento da taxa de inscrição no PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP para 
provimento de Emprego Público  da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC, Edital nº 02/2018.
Para tanto, o requerente DECLARA que é desempregado, que não dispõe de recursos para arcar com a taxa de inscrição, sob pena de comprometimento do sustento 
da própria família ou do seu próprio sustento; ou que é membro de família de baixa renda ou que encontrar-se inscrito em algum dos programas sociais mantidos pelo 
governo federal, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração, para o que apresenta junto com este requerimento o respectivo comprovante.
Para comprovação do que afirma e nos termos do subitem 7.1 e seus subitens do Edital nº 02/2018, anexa:
(   ) Documento comprobatório de inscrição no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal ;
(   )  Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – que contenham a foto, a qualificação civil , a anotação do último contrato de trabalho 
e data de saída respectiva anotada, e da primeira página subsequente, de todos os membros da família, bem como comprovante de residência oficial (fatura de água, 
energia elétrica ou telefone fixo) do último mês, para comprovar o mesmo domicílio. Outros documentos, tais como declarações de Imposto de Renda (ou uma declara-
ção de próprio punho que é isento), comprovante do número de dependentes, comprovante de renda familiar, etc.
(   ) Fotocópia de Documento de Identificação com foto.
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 
EDITAL nº 02/2018 – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO
De Acordo:__________________________________________ Em: ___/ ____/ 2018
Assinatura/matrícula

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL N° 02/2018

ANEXO VI
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU
DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
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Nome do (a) requerente: _________________________________________________
Carteira de Identidade: ________________________ CPF:______________________
Emprego Público : ____________________________________________________ Telefone(s):_________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Venho requerer para o Processo Seletivo Público da FAMUC – Edital nº 02/2018
(     ) – Prova em Braile
(     ) – Prova Ampliada
(     ) – Prova com Ledor
(     ) – Prova com Intérprete de Libras
(     ) – Outros: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Contagem, ____/____ /2018.   ____________________________________________
                                                                            Assinatura do(a) candidato (a)
Obs.: A cópia do comprovante de inscrição laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o caso) deverão ser postados até o dia..../...../2018.

Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da FUNEC 
EDITAL nº 02/2018 – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM – FAMUC

(     ) DEFERIDO                             (     ) INDEFERIDO
De Acordo:__________________________________________ Em: ___/ ____/ 2018
Assinatura/matrícula
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ANEXO VII
MAPAS COM OS LIMITES ADMINISTRATIVO DOS DISTRITOS SANITÁRIOS 
Disponíveis no site WWW.contagem.mg.gov.br/concursos  para consulta:
Limite administrativo do Distrito Sanitário Eldorado - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Industrial - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Nacional - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Petrolândia - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Ressaca - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Riacho - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Sede - Contagem/MG;
Limite administrativo do Distrito Sanitário Vargem das Flores - Contagem/MG.

 Lista dos endereços por Distrito Sanitário, para esclarecimento de possíveis dúvidas:

DISTRITO SANITÁRIO ENDEREÇO TELEFONE

COORDENAÇÃO DO DISTRITO RIACHO Rua Rio Verde, 479 Riacho das Pedras – Contagem/MG. 3391-7176/7172

COORDENAÇÃO DO DISTRITO VARGEM DAS FLORES Rua VL7 - sem número.  Bairro: Nova Contagem – Contagem/MG.  3352-5304

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO SEDE Rua Maria José da Rocha, 234, Alvorada – Contagem/MG. 3391-1840/3352-5823

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO RESSACA Rua Viena, 328 – Bairro Parque Recreio – Contagem/MG. 3354-6221/3354-6220/3352-5703

COORDENAÇÃO DO DISTRITO PETROLÂNDIA Rua Leontino Moreira 1081,Santa Helena  CEP 32072-170 – Contagem/MG. 3352-5794/3397-7834

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO NACIONAL Rua Ametista 383  - BAIRRO: Pedra Azul – Contagem/MG. 3352-5863/3912-7464/3352-5720

DISTRITO SANITÁRIO INDUSTRIAL Rua Marques do Paraná, 95  Bairro Industrial 3361-8885/3363-6290

COORDENAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO ELDORADO Rua Tamarinos, 103, Eldorado – Contagem/MG. 3911-3145/2211/3336/7234

Atos do Executivo

DECRETO nº 387, de 19 de fevereiro de 2018
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Regulamenta o processo eleitoral para composição do Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de Pessoal – COPARPE, para o biênio 2018-2020, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Este Decreto dispõe sobre as normas que regulamentam e disciplinam o processo eleitoral para composição do Conselho de Políticas de Administração e Re-
muneração de Pessoal –COPARPE, para o biênio 2018-2020, em conformidade com o disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011, no §1º 
do art. 51 da Lei Complementar n° 90, de 30 de julho de 2010, na Lei Complementar nº 172, de 4 de julho de 2014, no Decreto nº 1.976, de 27 de dezembro de 2012.

Parágrafo único – O processo eleitoral para composição do COPARPE compreende:

I – a constituição da Comissão Eleitoral;

II – a inscrição dos candidatos;

III – a fase de recurso do registro de candidatura;

IV – a publicação da relação de candidatos por Quadro Setorial;

V – a eleição:
a) fiscalização;
b) votação;
c) apuração;
d) fase de recurso relativo aos candidatos eleitos.

IV – a publicação do decreto de constituição do COPARPE.

Art. 2º – Nos termos das legislações vigentes, são membros do COPARPE:

I – 2 (dois) membros representantes do Poder Executivo, indicados pelo Chefe do Poder Executivo;

II – 2 (dois) membros representantes do Poder Legislativo, indicados pelo Presidente da Câmara Municipal;

III – 2 (dois) membros eleitos entre os servidores do Quadro Setorial da Administração;

IV – 2 (dois) membros eleitos entre os servidores do Quadro Setorial da Educação;

V – 1 (um) membro eleito entre os servidores do Quadro Setorial da Saúde;

VI – 1 (um) membro eleito entre os servidores do Quadro Setorial da FUNEC;

VII – 1 (um) membro eleito entre os servidores do Quadro Setorial da TransCon.

§1º – Nos quadros setoriais que não acontecer o processo eleitoral por ausência de candidatos que atendam aos requisitos para a função de conselheiro, o dirigente 
máximo do órgão, fundação ou autarquia deverá formalizar a indicação dos servidores, que deverão atuar como conselheiros representantes do respectivo quadro seto-
rial.

§2º – Cada membro do COPARPE terá um suplente, que o substituirá em suas ausências ou impedimentos.

§3º – Os Quadros Setoriais apresentados no caput deste artigo, são fundamentados nos seguintes dispositivos legais:

I – Quadro Setorial da Administração – art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011;

II – Quadro Setorial da Educação – art. 1º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010;

III – Quadro Setorial da Saúde – art. 8º da Lei Complementar nº 172, de 4 de julho de 2014;

IV – Quadro Setorial da FUNEC – art. 1º da Lei Complementar nº 90, de 30 de julho de 2010;

V – Quadro Setorial da TransCon – art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 3º – O COPARPE será composto por servidores detentores de cargo de provimento efetivo, preferencialmente estáveis, de reconhecida capacidade funcional, da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e por representantes do Poder Legislativo.

Art. 4º – O mandato de conselheiro do COPARPE é de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido uma única vez por igual prazo, mediante manifestação expressa do Chefe 
do Poder Executivo, do Presidente da Câmara Municipal e de seus pares, conforme o caso.
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Parágrafo único – A função de Conselheiro não enseja remuneração de qualquer espécie, sendo considerada de relevante interesse público.

Art. 5º – O processo para composição do COPARPE, biênio 2018/2020, será elaborado e organizado pelos servidores designados no Decreto Municipal nº 160, de 18 de 
julho de 2017.

CAPÍTULO II
DO REGISTRO DA CANDIDATURA

Art. 6º – São requisitos para se candidatar como conselheiro do COPARPE, por meio do processo eleitoral:

I – ser servidor público detentor de cargo de provimento efetivo, preferencialmente estável;

II – estar em efetivo exercício do cargo no quadro setorial que irá representar;

III – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

IV – não ter sofrido penalidade disciplinar nos 12 (doze) meses anteriores a seu registro de candidatura;

V – não estar em desempenho de cargo eletivo;

VI – possuir, preferencialmente, escolaridade de nível superior.

Art. 7º – O registro da candidatura somente será realizado por meio de requerimento digital a ser disponibilizado no Portal do Servidor, no site da Prefeitura de 
Contagem, que será protocolado e encaminhando para análise e julgamento da Comissão Organizadora do Processo Eleitoral, desde que corretamente preenchido e 
acompanhado dos seguintes documentos:

I – cópia da carteira de identidade ou documento equivalente, com foto do candidato;

II – declaração de “Nada Consta” emitido pela Corregedoria Municipal, dos últimos 12 (doze) meses;

III – foto para divulgação da candidatura.

§1º – No ato da inscrição, a falta de qualquer documento exigido para o registro da candidatura implicará em seu indeferimento.

§2º – O candidato que quiser usar algum apelido ou nome social poderá incorporá-lo em seu requerimento de inscrição de candidatura.

§3º – Não será permitido registro de candidatura em meio físico ou em qualquer outro local, somente através do requerimento digital a ser disponibilizado no Portal do 
Servidor no site da Prefeitura de Contagem.

§4º – No ato do registro de candidatura o sistema de inscrição disponibilizará acesso ao Regimento Interno do COPARPE.

Art. 8º – O servidor que compor a Comissão Eleitoral não poderá se inscrever como candidato ao cargo de membro do COPARPE, exceto no caso de renúncia antes da 
data de publicação deste Decreto no Diário Oficial de Contagem – DOC.

Parágrafo único – O servidor membro da Comissão Eleitoral somente poderá ser tornar conselheiro no caso de representante do Poder Executivo, indicado pelo Chefe 
do Poder Executivo.

Art. 9º – A relação dos candidatos aptos a participar do processo eleitoral será publicada no DOC após o encerramento do prazo de inscrição e disponibilizado no Portal 
do Servidor no site da Prefeitura de Contagem.

Art. 10 – Caberá recurso do registro de candidatura até 2 (dois) dias após divulgação dos candidatos aptos no Diário Oficial do Município, à Comissão Organizadora do 
Processo Eleitoral, que decidirá sobre o mesmo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CAPÍTULO III
DA ELEIÇÃO
Art. 11 – Os membros do COPARPE serão eleitos em votação direta, secreta e facultativa.

Art. 12 – A eleição dos membros do COPARPE acontecerá conforme cronograma a ser divulgado no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de 
publicação deste Decreto no DOC.

Art. 13 – Somente poderá exercer o direito ao voto, o servidor detentor de cargo de provimento efetivo que esteja em efetivo exercício na Administração Pública Mu-
nicipal, não sendo permitido voto por representação ou procuração.

Art. 14 – O servidor terá direito a somente um único voto no seu quadro setorial de origem, exceto no caso de servidor detentor de 2 (dois) cargos de provimento 
efetivo em quadros setoriais distintos.

Parágrafo único – O servidor detentor de 2 (dois) de provimento efetivo no mesmo quadro setorial, terá direito a somente um único voto no seu quadro setorial de 
origem.

Art. 15 – Os nomes dos candidatos serão dispostos em ordem alfabética.

CAPÍTULO IV
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DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 16 – A apuração dos votos deverá ocorrer, preferencialmente, até o dia seguinte à eleição.

Parágrafo único – Em caso de empate será definido como membro titular aquele que possuir maior tempo de efetivo exercício no cargo e se permanecer o empate, será 
definido como membro titular o candidato mais velho.

Art. 17 –  A ata de apuração correspondente à eleição de cada quadro setorial deverá ser assinada pela Comissão Eleitoral e pelo dirigente máximo do órgão, fundação 
ou autarquia.

CAPÍTULO V
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 18 – Compete à Comissão Eleitoral:

I – organizar o processo de eleição digital através do Portal do Servidor, no site da Prefeitura de Contagem.

II – definir os encaminhamentos e providências referentes ao processo eleitoral;

III – acompanhar as eleições, solucionar os problemas, dirimir dúvidas e decidir sobre recursos relativos aos candidatos eleitos e qualquer outra questão omissa neste 
Decreto;

IV – assegurar a regularidade e fiscalizar a condução do processo eleitoral;

V – apurar os votos e proclamar o resultado, lavrando a respectiva ata;

VI – expedir Instrução Normativa.

Art. 19 – Os casos omissos do processo eleitoral serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, que decidirá sobre os eventuais questionamentos apresentados em forma de 
recurso.

Parágrafo único – Fica a Comissão Eleitoral autorizada a expedir Instrução Normativa pertinente ao processo eleitoral para composição do COPARPE, biênio 2018-2020.

Seção I
Do Recurso

Art. 20 – Proclamados os eleitos, poderão os concorrentes apresentar recursos até 2 (dois) dias após a divulgação dos resultados no DOC, dirigidos à Comissão Eleitoral, 
que os decidirão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, reputando-se inadmissíveis os que não vierem a alterar o resultado da eleição.

Art. 21 – O recurso será individual e deverá ser realizado por meio de requerimento digital a ser disponibilizado no Portal do Servidor no site da Prefeitura de Contagem, 
devidamente fundamentado, no prazo de até 2 (dois) dias após a divulgação dos resultados.

Parágrafo único – Admitir-se-á um único recurso por candidato, sendo que os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste Decreto, fora do 
prazo estabelecido, não serão apreciados.

Art. 22 – Os recursos serão analisados e julgados pela Comissão Eleitoral, conforme estabelecido neste Decreto.

Art. 23 – Após julgamento de todos os recursos será publicado no DOC o resultado final do processo eletivo com as eventuais alterações decorrentes.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24 – A propaganda eleitoral poderá ser feita pessoalmente, em cada local de trabalho, por meio de panfleto, carta, cartaz ou outro meio semelhante.

Art. 25 – Após conclusão dos trabalhos e cumprido o prazo de recurso, o COPARPE será formalmente constituído por ato do Chefe do Executivo.

Parágrafo único – Os conselheiros eleitos tomarão posse em sessão do COPARPE, com os representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que será realizada 
em solenidade agendada pelo Gabinete do Prefeito e entrarão em exercício a partir da primeira sessão do biênio referente aos mandatos.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 388, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018
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Retifica o Decreto nº 4.657, de 7 de novembro de 1991, que nomeia servidores no Município de Contagem.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica retificado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora, disposto no art. 1º do Decreto nº 4.657, de 7 de novembro de 1991, da seguinte forma:

Onde se lê: Maria Aparecida Lima
Leia-se: Maria Aparecida Lima Frains

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 389, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

Retifica o Decreto nº 3.645, de 7 de janeiro de 1991, que nomeia servidores no Município de Contagem.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica retificado, para todos os efeitos legais, o nome do servidor, disposto no art. 1º do Decreto nº 3.645, de 7 de janeiro de 1991, da seguinte forma:

Onde se lê: “Nestor Ferreira Carvalho”

Leia-se: “Nestor Ferreira de Carvalho”

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 390, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

Retifica o Decreto nº 3791, de 13 de fevereiro de 1991, que nomeia servidores no Município de Contagem.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica retificado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora, disposto no art. 1º do Decreto nº 3.791, de 13 de fevereiro de 1991, da seguinte forma:

Onde se lê: Neuza Ramos Xavier Siqueira 
Leia-se: Neusa Ramos Xavier Siqueira

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
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Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 391, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

Retifica o Decreto nº 7.339, de 22 de janeiro de 1993, que nomeia servidores no Município de Contagem.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica retificado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora, bem como a data em que foi nomeada, dispostos no Decreto nº 7.339, de 22 de janeiro de 
1993, da seguinte forma:

Onde se lê: “Rosilda Aparecida Lara
(...), aos 22 de janeiro de 1993.”

Leia-se: “Rosilda Aparecida Lara Silva
(...), aos 21 de janeiro de 1993.”

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 392, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

Retifica o Decreto s/nº, de 16 de março de 1989, que nomeia servidores no Município de Contagem.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Fica retificado, para todos os efeitos legais, o nome da servidora, disposto no art. 1º do Decreto s/nº, de 16 de março de 1989, da seguinte forma:

Onde se lê: “Andréa de Mello Arruda”

Leia-se: “Andréa Maria Mello Arruda”

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA 
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 393, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do 
art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e  art 8º, da Lei nº 4.923, de 5 de janeiro  de 2018,
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Considerando a apuração de superávit financeiro de exercício anterior, por meio do Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 3.344.672,27 
(três milhões,trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte sete centavos), referente a Recursos Ordinários não vinculados e vinculados do 
Convênio nº 702274/2010

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES R$

1.12.1.12.361.0029.2081.33909300.2245 1.535,15

1.12.1.12.361.0029.2081.44909300.2246 3.343.137,12

TOTAL 3.344.672,27

 

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

DECRETO Nº 394, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

Abre crédito adicional suplementar e anula dotações.

O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 9º, da Lei nº 4.923, de 05 de janeiro  de 2018,

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto o crédito adicional suplementar às seguintes dotações orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.02.3.13.122.0001.2156.31909200.0100 32.000,00

1.22.1.08.242.0028.2023.33903600.0100 1.929.967,00

1.15.1.15.451.0016.1004.44909300.0100 467.718,84

1.04.4.28.843.0036.0003.33903500.0100 1,00

1.12.1.12.365.0029.2080.44504100.0100 2.600,00

TOTAL 2.432.286,84

 

Art. 2º – Para fazer face às suplementações constantes no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.02.3.13.122.0001.2156.31901300.0100 32.000,00
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1.04.4.28.843.0036.0003.33903600.0100 1,00

1.15.1.15.451.0016.1004.44905100.0100 467.718,84

1.22.1.08.242.0028.2023.33903900.0100 1.929.967,00

1.12.1.12.361.0029.2081.33903000.0100 2.600,00

TOTAL 2.432.286,84

  

Art. 3º – O valor suplementado no art. 1º deste Decreto não onera o limite estabelecido no art. 9º da Lei 4.923, de 05 de janeiro de 2018, conforme § 1º e seus incisos.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS

Prefeito de Contagem

MARILENA CHAVES

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 395, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018

Altera o Decreto nº 45, de 16 de abril de 2013, que “dispõe sobre consignação em folha de pagamento do agente público, ativo, inativo e pensionista do Município de 
Contagem, no âmbito do poder Executivo Municipal e dá outras providências.”

O PREFEITO DE CONTAGEM, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe confere o inciso VII do art. 92 da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:

Art. 1º – O art. 5º do Decreto nº 45, de 16 de abril de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte §3º:

“Art. 5º (...)

(...)

§3º – Os consignatários previstos nos incisos III e V, do art. 3º deste Decreto, estão dispensados de apresentar o Certificado de Registro Funcional – CRC e em seu lugar 
apresentarão os seguintes documentos:

I – certidão de existência jurídica expedida pela cartório de registro civil ou cópia autenticada do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de socie-
dade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;

II – cópia autenticada da ata de eleição do quadro dirigente atual;

III – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles;

IV – comprovação do endereço declarado;

V – Certidão de débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

VI – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS;

VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

VIII – Certidão de Quitação Plena dos Tributos Estaduais e Municipais.” (NR)

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
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ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇÃO
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Administração

ATA DE JULGAMENTO FINAL DA CONCORRÊNCIA NÚMERO 014/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 193/2017
Aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 10h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, fizeram-se 
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo assinam, nomeados pela Portaria SEAD número 004, 
de 08/05/2017, para proferirem o julgamento final referente à Concorrência número 014/2017, destinada à contratação de empresa de engenharia, pelo regime de 
empreitada por preços unitários, para execução dos serviços de reforma de escolas (ensino infantil fundamental) no Município de Contagem/MG. (Lote IV), nos termos 
da solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Contagem. A Comissão Permanente de Licitações submeteu, em 18/01/2018, das propostas das Licitantes, con-
forme ofício de folhas 3570, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise e emissão de parecer. A Comissão Permanente de Licitações recebeu, em 
09/02/2018, o Relatório de Análise de Propostas de Preços número 012/2018, folhas 3571 a 3602, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, que passamos 
a transcrevê-lo:
“A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos procedeu a análise das planilhas das propostas de preços na forma determinada no Edital. Foi detectado que a 
licitante SILDAN CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou a Administração Local com diversas modificações no que concerne aos seus itens, descrições, quantitativos e preços 
unitários contrariando o disposto na Alínea “L” do Item 8 do Edital, aqui transcrita: “L). Será desclassificada a proposta que não obedecer aos itens, descrições, quanti-
tativos e preços unitários limitadores tetos, estabelecidos na Planilha de Orçamento ou na Composição da Administração Local na forma determinada no Edital. ””
“A proposta da licitante SILDAN CONSTRUÇÕES EIRELI, é considerada desclassificada. ”
“Com a conferências das planilhas, os valores das propostas de preços passam a ser os apresentados no quadro abaixo com suas respectivas colocações:

LICITANTES VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. R$ 5.581.233,65 1ª

QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A. R$ 5.669.695,84 2ª

PANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. R$ 6.208.413,80 3ª

CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI R$ 6.549.067,63 4ª

REZZOLVE CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 6.604.933,52 5ª

ARE ENGENHARIA EIRELI R$ 6.647.241,63 6ª

FORZAN LOCAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA. R$ 6.701.189,75 7ª

PRIMAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. R$ 7.275.852,25 8ª

FHAEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. R$ 7.424.412,68 9ª

CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA. R$ 7.863.409,17 10ª

CONSTRUTORA SUPREMO EMPREENDIMENTOS LTDA. R$ 7.883.763,86 11ª

CONSTRUTORA SINARCO LTDA. R$ 8.249.976,69 12ª

“Conforme pode ser verificado em relatórios técnicos anexados, os preços unitários e globais da licitante PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 
estão abaixo dos preços teto da planilha orçamentária presente no Edital, mesmo após as correções de erros em operações aritméticas. ”

“As propostas das licitantes, mesmo após as retificações, apresentaram-se exequíveis:
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração:
· Valor orçado pela Administração: R$ 8.277.056,25.
· Todas as propostas estão acima dos 50% do valor previsto em Edital
Média das propostas acima dos 50% do valor previsto em Edital: R$ 6.888.265,87.
· 70% da média: R$ 4.821.786,11
· OBS: Nenhuma licitante apresentou valor abaixo de R$ 4.821.786,11. ”

“A licitante PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. apresentou a composição do BDI e dos Encargos Sociais, bem como, a composição da Administ-
ração Local na conformidade do exigido no Edital. ”
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“A licitante PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. é considerada classificada em primeiro lugar, apresentando o menor valor global retificado de R$ 
5.581.233,65 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), devendo a mesma ser convocada para apresen-
tar a proposta retificada. ”
Diante de todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitações, com base nas informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, declara a LICI-
TANTE PORTAL DA SERRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA., VENCEDORA DA CONCORRÊNCIA NÚMERO 014/2017, com o valor global de R$ 5.581.233,65 (cinco 
milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). 
Ficam todas as LICITANTES ciente de que contam com o prazo de até às 17h00min do dia 26/02/2018, para a apresentação de RECURSOS ADMINISTRATIVOS, caso 
desejarem.
Nada mais a ser tratado lavrou-se a presente ATA que será assinada por todos os presentes. 
Jader Luís Sales Júnior
Comissão Permanente de Licitações
Maria Marta de Oliveira Soares
Comissão Permanente de Licitações
Arcione Felix Capucho
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE:
DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO 005/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 023/2018
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR UM PERÍODO DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, 
COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1121.12.361.0029.2081 – 339039-57 – FONTE 0101 – VALOR: R$ 2.670.639,40

DESPACHO:

Senhor Secretário,

Submetemos o presente procedimento à consideração de V.S.ª., para RATIFICAÇÃO, da despesa com a TROPICAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 
03.406.009/0001-95, no valor total de R$ 2.670.639,40 (dois milhões seiscentos e setenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Davidson de Castro Cabacinha
Diretor de Compras e Licitações

DESPACHO:

RATIFICO o procedimento nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e AUTORIZO a despesa com a TROPICAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 
03.406.009/0001-95, no valor total de R$ 2.670.639,40 (dois milhões seiscentos e setenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

Publique-se.

Contagem, 19 de fevereiro de 2018.

Hugo Otávio Costa Vilaça
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.857
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no MEMO.GAB-GP Nº. 0061/2018, e o OFÍCIO SMS/GAB/FAMUC/
GAB Nº. 052/2018; PRORROGA autorização para se ausentar do País para estudos no exterior concedida por meio do Ato Administrativo nº 19.078, datado de 28 de 
dezembro de 2016, pelo período de 02 de janeiro de 2018 a 1º(primeiro) de janeiro de 2020, a Servidora ROABILA ALCANTARA CARDOSO ARAUJO, matrícula 202397, 
detentora de cargo de provimento efetivo de Técnica em Enfermagem, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 30 de janeiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 19 de fevereiro de 2018 Página 35 de 44 Diário Oficial de Contagem - Edição 4287

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.863
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, considerando o disposto no art. 92, inciso II, da Lei Orgânica do Município e nos termos 
dos artigos 25 e 26 da Lei nº 2.969, de 11 de julho de 1997, combinada com a Lei nº 3.917, de 20 de junho de 2005; RETIFICA o Ato Administrativo nº 20.766, datado 
de 04 de janeiro de 2017, no tocante a exoneração da servidora ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA e nomeação da servidora CINTHIA MIRANDA, todas lotadas no Centro 
Industrial de Contagem – CINCO, conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] a partir de 04 de janeiro de 2018 [...]”.
Leia-se: “[...] a partir de 23 de janeiro de 2018 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem aos 30 de janeiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.873
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando a delegação de 
competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando o Ofício nº 071/CHT.CART/1ª.DRPC/2018 oriundo da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Contagem, 
considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; PRORROGA a disponibilidade concedida por meio do Ato Administra-
tivo nº 20.348, datado de 19 de setembro de 2017,  para a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Contagem, ao servidor EDIVANIO ALEMAR DE OLIVEIRA, titular do 
cargo de provimento efetivo de Motorista, Nível IV, Padrão “P4”, matrícula 01118397, lotado na Secretaria Municipal de Administração, pelo período de 1º(primeiro) de 
janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, com ônus para a Administração Direta do Município de Contagem.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.874
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; considerando 
ainda os despachos exarados no Ofício GP.EXTER – 0003/OF de Autoria do Prefeito de Belo Horizonte, e MEMO.GAB-GP Nº. 0096/2018; PRORROGA a disponibilidade 
concedida por meio do Ato Administrativo nº 19.256, datado de 31 de janeiro de 2017, para o Município de Belo Horizonte, à Servidora DANIELA SILVA BERGO, titular 
do cargo de provimento efetivo de Pedagogo PED1, Nível XIIIA, Padrão “P15”, matrícula n°. 1351601, lotada na Secretaria Municipal de Educação, sem ônus para a 
Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, nos termos do Inciso I, Artigo 1º, de 
Decreto 1.839 de 04 de maio de 2012; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem 
é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.876
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 20.833, datado de 19 de janeiro de 2018, no tocante ao 
período de Licença sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares, da servidora KELLY CRISTINA C. DE SOUZA conforme abaixo descrito:
Onde se Lê: “[...] pelo período de 19 de dezembro de 2017 à 30 de abril de 2018 [...]”.
Leia-se: “[...] pelo período de dezembro de 2017 à 28 de fevereiro de 2018 [...]”.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 06 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.891
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSAR da designação para o 
exercício da Função de Especial de Motorista de Gabinete, Referência FE-3, CFE-42, o servidor RAIJAGAM COSTA VELLOSO, matrícula 01121380, lotado na Secretaria 
Municipal de Administração, a partir de 1º(primeiro) de janeiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 08 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.897
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando os despachos exarados no Processo nº 01301/2018–01A; 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 Assistente Administrativo, Nível IV, Padrão “P1”, matrícula nº. 1473650, 
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lotado na Secretaria Municipal de Administração, o Servidor WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA AMARAL, a partir de 23 de janeiro de 2018; devendo o servidor apresentar ao 
Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bem com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena 
de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.898
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 Assistente de Direção de RH, Referência FC-9, CFC-315, o servidor WELLINGTON LUIZ OLIVEIRA AMARAL, matrícula 1473650, lotado 
na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 23 de janeiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.902
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; considerando 
ainda os despachos exarados no Ofício 000183/2018 de Autoria da Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, e MEMO.GAB-GP Nº. 0174/2018; PRORROGA 
a disponibilidade concedida por meio do Ato Administrativo nº 20.427, datado de 10 de outubro de 2017, ao Servidor ROGERIO MARQUES DE CAMPOS, titular do 
cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P4”, matrícula 01297496, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para a 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, sem ônus para a Administração Direta do Município de Contagem, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2018 
a 31 de dezembro de 2018, nos termos do Inciso I, Artigo 1º, de Decreto 1.839 de 04 de maio de 2012; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos 
do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 16 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.911
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 Encarregado, Referência FE-5, CFE-175, a servidora ALINE GONÇALVES COSTA, matrícula 
01449172, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Art.2º DESIGNAR para exercício da Função Especial de Encarregado, Referência FE-5, CFE-175, a servidora LILIANE VENANCIO DE MELO, matrícula 01206075, lotada na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.912
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para exercício da Função 
Especial de Auxiliar Técnico, Referência FE-6, CFE-233, o servidor SERGIO ANTONIO DE SOUZA, matrícula 1129844, lotado no Gabinete do Prefeito, a partir de 19 de 
fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.913
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 exer-
cício da Função de Confiança de Coordenador de Unidade Técnica, Referência FC-2, CFC-15, a servidora MIRALVA GONÇALVES AMARAL MORAIS, matrícula 1339016, 
lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
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Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.914
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. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR dos respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Habitação, a partir de 19 de fevereiro de 2018, conforme descrito; devendo os servidores citados no Artigo 1º deste Ato Administrativo apresentar ao Departamento 
de Gestão de Pessoas Declaração de Bem com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do 
acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

  SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

TONNY ANDERSON SANTOS Gerente do Programa Bolsa Moradia III 305

GLAUCIA LUCAS COELHO GOUVEA
Diretor Geral do Departamento de Assistência Social e 
Inclusão Produtiva VIII 748

Art.2º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Habitação, a partir de 19 de fevereiro de 2018, conforme descrito.

  SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

GLAUCIA LUCAS COELHO GOUVEA Gerente do Programa Bolsa Moradia III 305

MIRALVA GONÇALVES AMARAL MORAIS
Diretor Geral do Departamento de Assistência Social e 
Inclusão Produtiva VIII 748

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.915
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, 
que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Município de Contagem; ALTERAR a lotação da servidora abaixo relacionada, a partir de 19 de fevereiro de 
2018, conforme abaixo descrito:
Onde se lê: 

Nome CARGO NÍVEL CPC LOTAÇÃO

LUDMILLA PINHEIRO MARIANO Gestor III X 814 Secretaria Municipal de Educação
 Leia-se:

Nome CARGO NÍVEL CPC LOTAÇÃO

LUDMILLA PINHEIRO MARIANO Gestor III X 814 Secretaria Municipal de Saúde
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.916
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 32, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; e o dis-
posto na Lei Complementar nº 150, de 28 de agosto de 2013; combinado com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; NOMEIA para 
o cargo de provimento em comissão de Diretor de Projetos e Infraestrutura, Nível III, CPC-07, o servidor TONNY ANDERSON SANTOS, lotado no Instituto de Planejamen-
to Urbano do Município de Contagem – IPUCON, a partir de 19 de fevereiro de 2018. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.917
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. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, do cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-410, a servidora TATIANA BELLO DE ABREU, lotada na Controladoria 
Geral do Município, a partir de 19 de fevereiro de 2018; devendo o servidor apresentar ao Departamento de Gestão de Pessoas Declaração de Bem com data atualizada, 
conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declara-
ção.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete, Nível V, CPC-410, a servidora LARISSA SILVEIRA COSTA, lotada na Controladoria 
Geral do Município, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.918
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 de Confiança de Coordenador Técnico-Administrativo, Referência FC-5, CFC-119, o servidor VINICIUS MICHA-
EL MARRA, lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência - FAMUC, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Art.2º DESIGNAR para exercício da Função de Confiança de Coordenador Técnico-Administrativo, Referência FC-5, CFC-119, o servidor RODRIGO DO NASCIMENTO, 
lotado na Fundação de Assistência Médica e de Urgência - FAMUC, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.919
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; combinado 
com o art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR, a partir de 19 de fevereiro de 2018, a designação da servidora CAROLINA SILVA CASTRO, para responder cumulativamente e interinamente pela Supe-
rintendência de Atenção à Saúde, Nível X, CPC-191, lotada na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC.
Art.2º NOMEAR, para o cargo de provimento em comissão de Superintendente de Atenção à Saúde, Nível X, CPC-191, o servidor MAURICIO RANGEL DE SOUZA, lotado 
na Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – FAMUC, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.920
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DESIGNA para exercício da Função 
Especial de Motorista de Gabinete, Referência FE-3, CFE-42, o servidor ANTONIO CARLOS MUNIZ DOS REIS, matrícula 1068004, lotado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.921
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 1º, Lei Complementar nº 170, de 30 de junho de 2014, 
devidamente regulamentada pelo Decreto nº 414, de 07 de novembro de 2014; RESOLVE:
Art.1º REVOGAR autorização para receber Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério – GDEM, para atuarem nos Programas Mais Educação / Educação Integral 
e, AEE – Atendimento Educacional Especializado, nos termos do paragrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 170, de 25 de junho de 2014, a servidora abaixo 
relacionada, conforme descrito:

SERVIDOR (A) MATRÍCULA A PARTIR DE:

CARLA MARIA FERREIRA 01460311 01/02/2018
Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.
HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.922
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. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro  de  1990; 
RESOLVE:
Art.1º EXONERAR dos respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
a partir de 19 de fevereiro de 2018, conforme descrito; devendo os servidores citados no Artigo 1º deste Ato Administrativo apresentar ao Departamento de Gestão 
de Pessoas Declaração de Bem com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto 
rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.

  SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

SORAYA SIRIA DUARTE MIRANDA Diretor de Manutenção de Infraestrutura Viária VI 508

THAIS ESTANISLAU SIMOES Gerente de Obras de Edificação III 275
Art.2º NOMEAR para os respectivos cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
a partir de 19 de fevereiro de 2018, conforme descrito.

  SERVIDOR CARGO NÍVEL CPC

THAIS ESTANISLAU SIMOES Diretor de Manutenção de Infraestrutura Viária VI 508

SERGIO CRISTIANO RIBEIRO DE SOUZA Gerente de Obras de Edificação III 275

Palácio do Registro, em Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018.

ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

HUGO OTÁVIO COSTA VILAÇA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 20.923
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas especialmente, Inciso II do Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Contagem; e, consi-
derando o disposto na Lei Complementar nº 151, de 28 de agosto de 2013; considerando ainda, o disposto no art. 12, inciso II, da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de 
dezembro de 1990; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Nível III, CPC-27, a servidora ANETE PEREIRA LINO, lotada na Funda-
ção Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 19 de fevereiro de 2018.
Art.2º NOMEAR para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão Operacional da Região Eldorado, Nível III, CPC-19, o servidor CRISTIANO ARMANELI, 
lotado na Fundação Municipal de Parques e Áreas Verdes de Contagem – ConParq, a partir de 17 de janeiro de 2018.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 17 de janeiro de 2017.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Urbano 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 – SMDU 

Comunicamos que por orientação da Procuradoria-Geral do Município fica suspenso a convocação dada pelo edital nº 01/2017 – SMDU.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano publicará brevemente o novo edital com data e horário para as inscrições para a Feira de Artes e Artesanato do 
Bairro Eldorado.

Atenciosamente,

Ivayr Nunes Soalheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
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Secretaria Municipal 
de Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Gestor do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário 
do Município de Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: Gonçalves Consultoria Ltda, CNPJ/CPF nº 03.138.145/0001-41, situ-
ado à Rua José Rodrigues Guilherme , Nº 31 A , Bairro Fonte Grande, CONTAGEM - MG da lavratura do Termo de Notificação Fiscal nº 25959, PTA Nº 00325/2017-07A, 
fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito 
apurado.

Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para imedia-
ta inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial - Contagem – MG - Fone: 3363-5662.

Contagem, 16 de Fevereiro de 2018.

Ralf Raimundo Rosa
Departamento de Tributação e Fiscalização
Gestor – Matrícula 22.825-7

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Gestor do Departamento de Tributação e Fiscalização, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário 
do Município de Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: Centro de Formação de Condutores Contagem Ltda, CNPJ/CPF nº 
05.018.659/0001-99, situado à Av.Cincinato Cajado Braga, Nº 386 , Bairro Novo Eldorado, CONTAGEM - MG da lavratura do Termo de Notificação Fiscal nº 25978, PTA 
Nº 00013/2018-07A, fixando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o 
pagamento do débito apurado.

Não ocorrendo à apresentação da impugnação ou pagamento do débito, no prazo estipulado, o mesmo será declarado “revel” e o processo encaminhado para ime-
diata inscrição do débito em “Divida Ativa”, nos termos do art. 286 do CTMC.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. Cardeal 
Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial - Contagem – MG - Fone: 3363-5662.

Contagem, 16 de Fevereiro de 2018.

Ralf Raimundo Rosa
Departamento de Tributação e Fiscalização
Gestor – Matrícula 22.825-7

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) às 13:30 (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, 
situado à av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial, instalou-se a sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
Segunda Câmara, sob a Presidência do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, em substituição, e secretariada pela Sra. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos 
seguintes membros componentes da Câmara: Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, Sr. Marco Túlio Marchesini e Sr. César Augusto de Barros. Após leitura e aprovação 
da Ata da última reunião, entrou em pauta o processo Nº 17369/2015-02A – CENTRO ESPIRITA YLE AXE OROMINLEUA, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU – Imposto Propriedade Territorial Urbana e Taxas Prediais incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 
09.577.0210.002, nos exercícios de 2012 a 2015, com relatório do Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a 
decisão de primeira instância, deixando de conceder a isenção tributária requerida. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes 
da Câmara, em decisão unânime. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 06356/2016-02A – KYRIUS CIA DE ARTES, recurso voluntário contra decisão de primeira 
instância de improcedência do pedido de isenção de IPTU – Imposto Propriedade Territorial Urbana e Taxas Prediais incidentes sobre o imóvel de índice cadastral nº 
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07.075.0476.001, no exercício de 2016, com relatório do Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão 
de primeira instância e concedendo a isenção tributária requerida. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em 
decisão unânime. Em seguida entrou em pauta o processo Nº 02.B.00381/2013 – ETS – ENGENHARIA LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de 
procedência parcial do pedido de cancelamento das exigências contidas no TNF nº 23.152, série “B”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza. Colocado 
em votação, o vogal Sr. Emerson Gonçalves de Oliveira, pediu vistas do processo para analisar melhor a questão, sendo-lhe feita a carga dos autos. Em seguida entrou 
em pauta o processo Nº 02.B.00383/2013 – ETS ENGENHARIA LTDA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do pedido de cancela-
mento das exigências contidas no TNF nº 23.151, série “B”, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza que conheceu do recurso e negou-lhe provimento 
e, em reexame necessário, manteve a decisão proferida em primeira instância para determinar a retificação dos lançamentos fiscais nos termos do voto proferido pelo 
ilustre Relator, mantendo-se as demais exigências contidas no feito. Colocado em votação, o voto do Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, 
em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária Titular e 
pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 05 de fevereiro de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO- LEONARDO 
AMORIM CARLOS DE SOUZA- PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO- SECRETÁRIA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- EMERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA- CÉSAR AUGUSTO 
DE BARROS

Município de Contagem
Secretaria de Fazenda
Junta de Recursos Fiscais

ATA DE REUNIÃO

Aos 06 (seis) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito) às 13h30min (treze horas e trinta minutos), no prédio da Secretaria Municipal Adjunta da Receita, situado à Av. 
Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 – Cidade Industrial instalou-se a sessão de julgamento da 1ª Câmara da Junta de Recursos Fiscais de Segunda Instância Administrativa, 
sob a Presidência do Sr. José Carlos Carlini Pereira e secretariada pela Srtª. Juliana Meireles Puddo, com as presenças dos seguintes membros componentes da Câmara: 
Sr. Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e Srtª. Kênia Dutra de Campos. Abrindo a sessão foi feita a leitura e aprovada a Ata da última reunião. A 
seguir entrou em pauta para julgamento o processo Nº 02.B.00035/2014 – ITAÚ UNIBANCO S/A, recurso voluntário, com relatório do Sr. Adriano Cardoso. A Srtª Kênia 
Dutra de Campos pediu vista.  A seguir entrou em  pauta o processo Nº 02.B.00129/2014 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recurso de ofício, com relatório do Sr. Adriano 
Cardoso, que conheceu do recurso e reformou decisão de primeira instância, no sentido de: cancelar as exigências relativas ao ISSQN do período de janeiro de 2009 
e fevereiro de 2009, em virtude da decadência, manter os valores apurados relativos ao ISSQN referentes às subcontas 7.1.1 e seus acréscimos legais. Devendo ser 
mantida a decisão de 1ª instância de: cancelar as exigências relativas ao ISSQN do período de março de 2008 a dezembro de 2008, em virtude de decadência, reduzir 
a multa de revalidação do percentual de 75% para 30%. Ficam mantidas as demais exigências consignadas no TNF nº 20841, “série B” de 26/02/2014. Colocado em 
votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime.  A seguir entrou em pauta o processo Nº 02.B.00476/2013 
– CLÁUDIA APARECIDA MONTEIRO BRAGA - recurso de ofício, com relatório do Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, que manteve a decisão de 1ª instância, na qual 
deferiu o pedido de restituição do ITBI referente a guia de recolhimento nº 4547/2013, pelo recolhimento em duplicidade, nos termos do art. 39, inciso I do CTMC. 
Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo Nº 
02.B.00530/2013  – ITAÚ UNIBANCO S/A, recurso voluntário, com relatório da Srtª. Kênia Dutra de Campos, que conheceu do recurso e votou pela Procedência parcial 
do pedido, reformando parcialmente a decisão proferida em primeira instância. Devem ser retirados os nomes dos sócios do rol de coobrigados do polo passivo da 
obrigação tributária. Deve ser excluída a exigência do ISSQN do período de 01 de junho a 22 de outubro de 2008 em virtude da decadência. Devem ser mantidas as de-
mais exigências contidas no TNF nº 23.359- “série B” de 27/09/2013. Colocado em votação o voto da Relatora foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, 
em decisão unânime. A seguir entrou em pauta o processo Nº 02.B.00720/2012 – PUR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA, recurso voluntário, com relatório da Srtª. 
Kênia Dutra de Campos. O Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura pediu vista. A seguir entrou em pauta o processo Nº 02465/2017-02A – ESCOLA DO MINISTÉRIO JEOVÁ 
JIRE, recurso voluntário, com relatório do Sr. José Carlos Carlini Pereira, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª instância e com ela 
os lançamentos de IPTU/Taxas para o exercício de 2017 para o imóvel de índice Cadastral de nº 11.877.0362.001 a 11.877.0362.010, em nome da Escola do Ministério 
Jeová Jire. Colocado em votação o voto do Relator foi acompanhado pelos demais componentes da Câmara, em decisão unânime. Nada mais havendo, deu-se por 
encerrada a sessão e lavrou-se a presente Ata, que segue assinada por seu Presidente, por sua Secretária e pelos demais membros presentes nesta sessão de julgamento 
da Junta de Recursos Fiscais.Contagem, 06 de fevereiro de 2018.PARTICIPANTES DA SESSÃO-JOSÉ CARLOS CARLINI PEREIRA –PRESIDENTE-JULIANA MEIRELES PUDDO –
SECRETÁRIA- KÊNIA DUTRA DE CAMPOS- ADRIANO CARDOSO- MÁRIO LÚCIO GONÇALVES DE MOURA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria da Junta de Recursos Fiscais de segunda instância administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda, em vista a devolução do A.R. dos Correios em razão 
de não localização e/ou mudança de endereço dos contribuintes abaixo, na forma do inciso X e § 1º do Art. 20, do Decreto 090/2017, faz publicar as súmulas dos julga-
mentos dos seguintes  recursos,  considerando-se o contribuinte formalmente notificado, nos termos da lei, a partir desta publicação para todos os efeitos de direito.

Os assuntos relativos á quitação deverão ser tratados na DCT – Diretoria de Crédito Tributário, situada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, 1.887, Cidade Industrial, 
Contagem/ MG: 

Em caso de improcedência fica a empresa notificada para no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta, efetuar o pagamento dos tributos devidos, con-
forme inciso I do artigo 283 do Código Tributário de Contagem. 

Em caso do não pagamento nesses 10 (dez) dias será determinada sua inscrição em Dívida Ativa e a lavratura da respectiva Certidão para a Execução Judicial, nos ter-
mos do parágrafo único do artigo 283 do Código Tributário de Contagem, Lei 1611/83. 

W.A.W TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ Nº: 07.200.011/0001-64 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.B.00082/2010 
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DECISÃO: Procedente Parcial

ROSÂNGELA APARECIDA TRINDADE MACEDO
CPF/CNPJ Nº: 630.427.896-91 
Processo Administrativo nº: 13251/2016-02A
DECISÃO: Procedente 

ALEXSANDRA ASSIS ROCHA DE PAULA
CPF/CNPJ Nº:17.813.715/0001-66
Processo Administrativo nº: 01702/2016-02A
DECISÃO:  Improcedente

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ Nº: 19.691.641/0006-72
Processo Administrativo nº: 02.B.00502/2012
DECISÃO: Improcedente

JORTEC – SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CPF/CNPJ Nº: 03.151.188/0001-67
Processo Administrativo nº: 02.B.00431/2013
DECISÃO: Procedente Parcial

Contagem, aos 19 de fevereiro de 2018

Silma Cézar Lobato Pereira
Matrícula: 10028-5

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente torna público que solicitou através do processo nº. 18192/2016-03A, 
Certidão de Regularidade Ambiental para o “Empreendimento Habitacional Maria da Conceição” localizado entre as ruas Pará de Minas e Bernardo Monteiro, no bairro 
Maria da Conceição – Contagem/MG.

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ERRATA

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM RETIFICAR O EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILA DO C.A-026/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
130/2017 - MONSERVS JR LTDA ME, PUBLICADO EM 07/02/2018, DE FORMA QUE:

ONDE SE LÊ:

DO OBJETO 
O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILA É A INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1171 06.122.0001.2021; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 4190; RED: 1480 
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LEIA-SE: 

DO OBJETO 
O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILA É A INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABAIXO NO REFERIDO CONTRATO:
1171 06.122.0001.2022; CÓDIGO: 44.90.51.02; FONTE: 4190; RED: 1480 

PERMANECEM INALTERADAS TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ALUDIDO CONTRATO. 

CONTAGEM, 19/02/2018 
DIORF/PAULO STARLING

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ERRATA
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEM RETIFICAR O EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO-003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
234/2017 - VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELLI-EPP, PUBLICADO EM 08/02/2018, DE FORMA QUE:

ONDE SE LÊ:

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO É DE R$209.027,50(DUZENTOS E NOVE MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AOS PREÇOS 
CONSTANTES DA PROPOSTA DA CONTRATADA, A SABER, CONFORME QUADRO ABAIXO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

09 GRELHA PARA BOCA DE LOBO CONCRETO REFORÇADA PADRÃO SUDECAP UN 1.000 R$135,00 R$135.000,00

10 MEIO FIO FCK 18 MPA TIPO A PADRÃO SUDECAP UN 1.500 R$18,00 R$27.000,000

11 CANTONEIRA DE CONCRETO PADRÃO SUDECAP UN 100 R$75,00 R$27.000,000

13 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM UN 2.000 R$1,84 R$3.680,00

14 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM UN 5.000 R$2,30 R$11.500,00

26 LÂMINA DE SERRA (STARRET OU EQUIVALENTE) UN 50 R$5,95 R$297,50

27 FITA ZEBRADA 7CM X 200M(MARCA 3M OU EQUIVALENTE) UN 150 R$14,00 R$2.100,00

28
CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO TIPO A –PADRÃO SUDE-
CAP   (P=195KG) UN 20 R$1.097,50 R$21.950,00

TOTAL GERAL R$209.027,50
 

LEIA-SE: 

VALOR: O VALOR DO PRESENTE CONTRATO É DE R$209.027,50(DUZENTOS E NOVE MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AOS PREÇOS 
CONSTANTES DA PROPOSTA DA CONTRATADA, A SABER, CONFORME QUADRO ABAIXO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

09 GRELHA PARA BOCA DE LOBO CONCRETO REFORÇADA PADRÃO SUDECAP UN 1.000 R$135,00 R$135.000,00

10 MEIO FIO FCK 18 MPA TIPO A PADRÃO SUDECAP UN 1.500 R$18,00 R$27.000,000

11 CANTONEIRA DE CONCRETO PADRÃO SUDECAP UN 100 R$75,00 R$7.500,00

13 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM UN 2.000 R$1,84 R$3.680,00

14 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM UN 5.000 R$2,30 R$11.500,00

26 LÂMINA DE SERRA (STARRET OU EQUIVALENTE) UN 50 R$5,95 R$297,50

27 FITA ZEBRADA 7CM X 200M(MARCA 3M OU EQUIVALENTE) UN 150 R$14,00 R$2.100,00

28
CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO TIPO A –PADRÃO 
SUDECAP   (P=195KG) UN 20 R$1.097,50 R$21.950,00

TOTAL GERAL R$209.027,50

PERMANECEM INALTERADAS TODOS OS DEMAIS TERMOS DO ALUDIDO CONTRATO.
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CONTAGEM, 19/02/2018 

DIORF/PAULO STARLING

C.M.D.C.A.C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SMDSH 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE CONTAGEM - COMSAN

CONVOCAÇÃO

Contagem, 16 de fevereiro de 2018

Convocamos os (as) Conselheiros (as) de Direitos, para participarem da 1ª Reunião Ordinária do ano do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sus-
tentável de Contagem, que será realizada quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas, na Casa dos Conselhos, situada à Avenida José Faria da Rocha, 1.016,  
2º andar, Bairro Eldorado, Contagem-MG.

Pauta da 1ª Reunião Ordinária dia 22/02/2018 às 09:00 horas

Leitura e aprovação da 11ª Ata Ordinária de 14 de dezembro 2017.
Deliberações das Comissões 
Informes Gerais

_________________________________________
Sra. Rita Januaria da Silva Morais 

Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Nutricional Sustentável de Contagem-COMSAN

Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem. Pregão presencial 03/2018, processo nº 02/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, a partir das 14h00min horas do dia 02(dois) de Março de 2018, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto a contrata-
ção de empresa para o fornecimento de gasolina comum, etanol e diesel S10 para este legislativo municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações 
sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br - Comissão Permanente de 
Licitação, telefone: (31) 3198-5141 e (31) 3359-8700, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos 
adicionais. Érica Pereira de Souza - Pregoeira.
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