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Edital 02/2017, de 19 de Junho de 2017. 
 

PROCESSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E ADMISSÃO DE ALUNOS PARA O  
CURSO PRÓ-TÉCNICO DO CEFET-MG – CONTAGEM – ANO 2017 

 
 
A DIRETORIA DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS-CEFET-MG - 

UNIDADE CONTAGEM, autarquia federal de regime especial, e a Coordenação de Extensão, divulgam o processo 

público para seleção e admissão de alunos para o Curso de Extensão Pró-Técnico do CEFET-MG de Contagem, 

para o ano letivo de 2017. 

 

1. DO CURSO, DO NÚMERO DE VAGAS E DA DURAÇÃO 
 
1.1. O Curso Pró-Técnico é um curso de extensão, presencial, que tem como característica a revisão e a 

complementação dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, proporcionando aos alunos a oportunidade 

de se prepararem, adequadamente, para concorrerem a uma das vagas dos cursos técnicos integrados de nível 

médio oferecido pelo CEFET-MG. 

1.2. O curso é oferecido aos estudantes do último ano do Ensino Fundamental de escolas públicas do Município de 

Contagem, interessados em cursar a Educação Profissional Técnica Integrada de Nível médio do CEFET-MG; 
 
1.3. Serão oferecidas 30 (trinta) vagas, no turno da tarde; 
  
1.4. O curso tem duração de, aproximadamente, 04 meses e acontece no Campus XI do CEFET-MG, Avenida Doutor 

Antônio Chagas Diniz, 655, Bairro Cidade Industrial, Praça da Cemig, Contagem, no turno da tarde. 

 
2. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
2.1. Para se inscrever no curso Pró-Técnico é necessário que o aluno esteja cursando o último ano do Ensino 

Fundamental (9º ano), em escola pública do Município de Contagem; 
 
2.2. As inscrições serão feitas através do preenchimento de formulário socioeconômico, e somente os candidatos 

pré-selecionados deverão entregar a documentação comprobatória exigida no formulário; 

2.3. As inscrições serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico http://www.contagem.cefetmg.br/processo-

seletivo/pro-tecnico/ ; 

2.4. As inscrições acontecerão de 20 a 27 de junho de 2017; 

2.5. Haverá computadores disponíveis na Unidade Contagem, entre os dias 20 a 27 no horário de 10h às 16h para 

realização da inscrição; 

2.6. O resultado dos alunos pré-selecionados será divulgado dia 07 de julho no quadro de avisos da secretaria do 

campus Contagem do CEFET-MG e no endereço eletrônico  http://www.contagem.cefetmg.br/processo-seletivo/pro-

tecnico/ ; 

2.7. Os candidatos pré-selecionados deverão entregar a documentação prevista na lista disponível no link 

http://www.contagem.cefetmg.br/processo-seletivo/pro-tecnico/ de 10 a 12 de julho, no horário de 8h às 17h, para a 

Coordenação de Política Estudantil do CEFET-MG Contagem, no auditório do CEFET-MG, Unidade Contagem. 
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3. DA SELEÇÃO 
 
3.1.  O critério de seleção será exclusivamente socioeconômico; 

3.2. Serão consideradas múltiplas variáveis tais como: renda, local e condição de moradia, cor/etnia, condições de 

manutenção da família, saúde, entre outros. 

 

4. DOS RESULTADOS 

4.1. A lista das candidaturas homologadas em primeira chamada será afixada no quadro de avisos da secretaria do 

campus Contagem do CEFET-MG e estará disponível no endereço eletrônico 

http://www.contagem.cefetmg.br/processo-seletivo/pro-tecnico/, no dia 17 de julho de 2017; 

4.2. Caso haja desistência ou indeferimento de candidatos selecionados, novas chamadas poderão ocorrer e todas 

as etapas serão divulgadas no site do CEFET-MG Contagem; 

4.3. A segunda chamada será divulgada no dia 18 de julho de 2017; 

 

5. DOS RECURSOS 
 
5.1. Os recursos serão recebidos no dia 18 de julho de 2017, de 8h às 14h, pela Coordenação de Política 

Estudantil, na sala 24 do CEFET-MG, Unidade Contagem; 

5.2. O resultado do recurso será divulgado no dia 18 de julho, a partir de 15h, no quadro de avisos da Secretaria da 

Unidade Contagem e estará disponível no endereço eletrônico http://www.contagem.cefetmg.br/processo-

seletivo/pro-tecnico/ . 

 
6. DA MATRÌCULA 
 
6.1. A matrícula será efetuada pessoalmente pelo responsável legal do candidato, no período de 24 a 26 de julho de 

2017, no horário de 8h às 18h, no setor de Registro Escolar, situado na sala 21 da Unidade Contagem. Maiores 

informações serão divulgadas no site http://www.contagem.cefetmg.br/processo-seletivo/pro-tecnico/ . 

 

7. DAS NORMAS APLICÁVEIS 
 
7.1. Fica a cargo da Coordenação de Política Estudantil o processo seletivo dos candidatos; 

7.2. Fica a cargo da equipe do Curso Pró-Técnico a divulgação do resultado e matrícula dos selecionados; 

7.3. Perderá o direito à vaga o candidato que não se apresentar no período estipulado para matrícula; 

7.4. Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pela equipe responsável pelo processo seletivo. 

 

Contagem, 19 de junho de 2017. 
 

 

 

________________________________________  ________________________________________ ____ 
  Prof. Nelson Alexandre Estevão                                           Profa. Amanda da Costa Vasconcelos de Moura 

            Diretor da Unidade Contagem                                            Coordenadora do Pró-Técnico – Unidade Contagem 

 

                                                   ________________________________________   ____ 
Dilene Pinheiro da Silva 

Chefe da Coordenação de Política Estudantil 
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ANEXO 1 -  CALENDÁRIO 
 

Etapas Prazos 

Inscrições dos alunos 20 a 27 de junho de 2017 

Resultado da pré-seleção 07 de julho de 2017 

Entrega da documentação dos pré-selecionados 10 a 12 de julho de 2017 

Resultado da análise de documentos 17 de julho de 2017 

Recursos  18 de julho de 2017, de 08 h às 14 h. 

Resultado dos recursos e divulgação da segunda 
chamada 

18 de julho de 2017, a partir das 15h. 

Entrega de documentação da segunda chamada 19 de julho de 2017, de 08h às 17h. 

Resultado da segunda chamada 20 de julho de 2017 

Matrícula 24 a 26 de julho de 2017, de 8h às 18h. 
 
 
 
 


