
EDITAL/FMC Nº 01/2016 
 
 

RETIFICAÇÃO DO INÍCIO DAS INSCRIÇÕES  
 

O Presidente da Fundação Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições, comunica as alterações no 
Edital Nº 01/2016, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte em 09/11/2016, nos 
seguintes termos: 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Onde se lê:  
 
1.3. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet... no período compreendido entre 00h00 do dia 
16 de janeiro de 2017 e 23h59 do dia 06 de março de 2017...  
 
Leia-se: 
 
1.3. As inscrições para este concurso público serão realizadas pela internet ..., no período da 00h00 do 
dia 30 de janeiro de 2017 às 23h59 do dia 06 de março de 2017. 
 
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
Onde se lê:  
 
“4.2.1. As inscrições para este concurso público serão realizadas pela internet ..., no período da 00h00 do 
dia 16 de janeiro de 2017 às 23h59 do dia 06 de março de 2017.....” 
 
Leia-se: 
 
4.2.1. As inscrições para este concurso público serão realizadas pela internet ..., no período da 00h00 do 
dia 30 de janeiro de 2017 às 23h59 do dia 06 de março de 2017. 
 
 
5. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Onde se lê:  
 
5.2. A isenção da Taxa de Inscrição deve ser requerida exclusivamente nos dias 16 de janeiro de 2017 a 
18 de janeiro de 2017... 
 
5.2. alínea g) Enviar à Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de 
Minas Gerais/Gestão Concurso..., nos dias 16 de janeiro de 2017 a 18 de janeiro de 2017...  
 
Leia-se: 
 
5.2. A isenção da Taxa de Inscrição deve ser requerida exclusivamente nos dias 30 de janeiro de 2017 a 
01 de fevereiro de 2017... 
 
5.2. alínea g) Enviar à Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de 
Minas Gerais/Gestão Concurso... nos dias 30 de janeiro de 2017 a 01 de fevereiro de 2017...  
 
Onde se lê:  
 
5.17. A listagem preliminar dos candidatos que solicitaram o pedido de isenção será publicada no DOM, 
..., na data provável de 03 de fevereiro de 2017...  
 
Leia-se: 
 
5.17. A listagem preliminar dos candidatos que solicitaram o pedido de isenção será publicada no DOM, 
...na data provável de 20 de fevereiro de 2017...  



ANEXO I 
 

Onde se lê:  
 

CARGO, ESPECIALIDADE, HABILITAÇÃO EXIGIDA, JORNADA DE TRABALHO, 
VENCIMENTO INICIAL, VAGAS E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 
Leia-se:  
 

CARGO, ESPECIALIDADE, HABILITAÇÃO EXIGIDA, JORNADA DE TRABALHO, 
VENCIMENTO INICIAL E VAGAS. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
Onde se lê:  
 

Cargo Especialidade Habilitação Exigida 
Jornada de 
Trabalho¹ 

Vencimento 
Inicial 

Número 
deVagas 2 

e 3 

Assistente 
Administrativo 

- Certificado de conclusão de ensino de 
nível médio, reconhecido pelo MEC. 

40 hs 
semanais 

R$ 1.767,06 01 

 
 
 
 
 
 
 

Técnico de Nível 
Médio 

 
Assistente de 

RH 

Certificado de conclusão de ensino em 
nível médio, reconhecido pelo MEC e 
curso técnico profissionalizante de 
Assistente de RH ou Auxiliar de RH, 
reconhecido pelo MEC 

 
 
 

40 hs 
semanais 

 
 
 

R$ 1.767,06 

 
01 

 
Contabilidade 

Certificado de conclusão de ensino em 
nível médio de Técnico em 
Contabilidade, reconhecido pelo MEC, 
com registro e/ou inscrição no(s) 
órgão(s) competente(s) na forma da lei, 
ou ato normativo específico 

 
01 

Informática Certificado de conclusão de curso 
técnico na área de informática, 
reconhecido pelo MEC 

01 

Técnico Cultural 
de Nível Médio 

Produção 
Cultural 

Certificado de conclusão de ensino em 
nível médio, reconhecido pelo MEC e 
experiência mínima de 02(dois) anosna 
área de atuação3. 

40 hs 
semanais 

R$ 2.036,75 01 

 
 
Leia-se:  
 
 

Cargo Especialidade Habilitação Exigida Jornada de 
Trabalho¹ 

Vencimento 
Inicial 

Número 
deVagas 

2 e 3 

Assistente 
Administrativo 

- Certificado de conclusão de ensino de 
nível médio, reconhecido pelo MEC. 

40 hs 
semanais 

R$ 1.767,06 01 

 
 
 
 
 
 
 

Técnico de Nível 
Médio 

 
Assistente de 

RH 

Certificado de conclusão de ensino 
em nível médio, reconhecido pelo 
MEC e curso técnico 
profissionalizante de Assistente de 
RH ou Auxiliar de RH, reconhecido 
pelo MEC 

 
 
 

40 hs 
semanais 

 
 
 

R$ 1.767,06 

 
01 

 
Contabilidade 

Certificado de conclusão de ensino 
em nível médio de Técnico em 
Contabilidade, reconhecido pelo 
MEC, com registro e/ou inscrição 
no(s) órgão(s) competente(s) na forma 
da lei, ou ato normativo específico. 

 
01 

Informática Certificado de conclusão de curso 
técnico na área de informática, 
reconhecido pelo MEC 

01 



Técnico 
Cultural de 
Nível Médio 

Produção 
Cultural 

Certificado de conclusão de 
ensino em nível médio, 
reconhecido pelo MEC e 
experiência mínima de 
02(dois) anos na área de 
atuação4. 

40 hs 
semanais 

R$ 
2.036,75 

01 

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Onde se lê:  
 

Cargo Especialidade Habilitação Exigida 
Jornada de 
Trabalho¹ 

Vencimento 
Inicial  

Número 
deVagas2 

e 3 

Técnico de 
Nível 

Superior 

Administração 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Administração, Administração Pública ou 
Gestão Pública em nível de bacharelado, 
fornecido por instituição reconhecida pelo 
MEC e registro no Conselho Regional 
Competente. 

40 hs 
semanais 

R$ 4.126,80 

01 

Arquivologia 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Arquivologia, em nível de bacharelado, 
fornecido por instituição reconhecida pelo 
MEC e registro no Conselho Regional 
Competente. 

01 

Arte Educação 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Artes Visuais em nível de bacharelado ou 
licenciatura, ou qualquer graduação com 
especialização em Artes, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e registro 
no Conselho Regional Competente. 

01 

Artes Visuais 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Artes Visuais, em nível de bacharelado, 
fornecido por instituição reconhecida pelo 
MEC e registro no Conselho Regional 
Competente. 

01 

Biblioteconomia 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Biblioteconomia, em nível de bacharelado, 
fornecido por instituição reconhecida pelo 
MEC e registro no Conselho Regional 
Competente. 

01 

Ciências Contábeis 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Ciências Contábeis, em nível de 
bacharelado, fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC e registro no Conselho 
Regional Competente. 

01 

Conservação e 
Restauração 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Conservação e Restauração, em nível de 
bacharelado ou qualquer graduação com 
especialização em Conservação e Restauração, 
fornecido por instituição reconhecida pelo 
MEC e registro no Conselho Regional 
Competente. 

01 

Informática 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
na área de informática, em nível de 
bacharelado ou de qualquer outra graduação 
de nível superior com especialização na área 
de informática, fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC e registro no Conselho 
Regional Competente. 

01 

Patrimônio 
Cultural 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em História, em nível de bacharelado ou 
licenciatura, fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC e registro no Conselho 
Regional Competente. 

01 

Psicologia 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Psicologia, em nível de bacharelado, 
fornecido por instituição reconhecida pelo 
MEC e registro no Conselho Regional 
Competente. 

01 

Relações Públicas 

Diploma de conclusão de curso de graduação 
em Comunicação Social - Relações Públicas, 
em nível de bacharelado, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e registro 
no Conselho Regional Competente. 

01 



 
1-A jornada de trabalho dos servidores poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos ou em finais de semana, de acordo com as 
especificidades das atividades e conforme as necessidades da Fundação, podendo ser praticado o sistema de plantão, conforme art. 
139, § 7º, da Lei Municipal nº 9.011/05, acrescido pela Lei Municipal nº 9.276/06. 
2 - Aos candidatos com deficiência é garantido o direito de se inscreverem neste concurso. Surgindo novas vagas, a primeira 
nomeação de candidato deficiente, classificado no concurso, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao 
cargo/especialidade de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 15ª (décima quinta) vaga, 25ª (vigésima quinta) vaga, 35º 
(trigésima quinta) vaga e assim, sucessivamente, durante o prazo de validade do concurso, obedecido o disposto no art. 37, inciso 
VIII da Constituição Federal/88, na Lei Municipal n° 6.661, de 14 de junho de 1994 e no Decreto Municipal nº 16.420 de 08 de 
setembro de 2016. 
3 - Aos candidatos negros é garantido o direito de se inscreverem neste concurso. Surgindo novas vagas, a primeira nomeação de 
candidato negro, classificado no concurso, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao cargo/especialidade de que 
trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 8ª (oitava) vaga, 13ª (décima terceira) vaga, 18ª (décima oitava) vaga, 23º (vigésima 
terceira) vaga e assim, sucessivamente, durante o prazo de validade do concurso, obedecido o disposto na Lei Municipal nº 10.924, 
de 23 de maio de 2016 e do Decreto Municipal nº 16.420 de 08 de setembro de 2016. 
4 - A experiência deverá ser comprovada pelo o candidato, mediante apresentação de declaração/atestado funcional ou fotocópia 
autenticada do atestado funcional, expedido pelo órgão/responsável legal do empregador, ou apresentação de fotocópia autenticada 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, juntamente com declaração original ou fotocópia autenticada emitida pelo 
responsável legal do empregador 
 

Leia-se:  

Cargo Especialidade Habilitação Exigida Jornada de 
Trabalho¹ 

Vencimento 
Inicial  

Número 
deVagas 2 e 3 

Técnico de 
Nível 

Superior 

Administração 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Administração, Administração Pública ou Gestão 
Pública em nível de bacharelado, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional Competente, se for o caso. 

40 hs 
semanais 

R$ 4.126,80 

01 

Arquivologia 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Arquivologia, em nível de bacharelado, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional Competente, se for o caso.. 

01 

Arte Educação 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Artes em nível de bachareladoou qualquer 
graduação com especialização em Arte-Educação, 
fornecido por instituição reconhecida pelo MEC e 
registro no Conselho Regional Competente, se for o 
caso. 

01 

Artes Visuais 

Diploma de conclusão de curso de graduação em Artes 
Visuais, em nível de bacharelado, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional Competente, se for o caso.. 

01 

Biblioteconomia 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Biblioteconomia, em nível de bacharelado, fornecido 
por instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional Competente, se for o caso.. 

01 

Ciências 
Contábeis 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Ciências Contábeis, em nível de bacharelado, fornecido 
por instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional Competente, se for o caso.. 

01 

Conservação e 
Restauração 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Conservação e Restauração, em nível de bacharelado 
ou qualquer graduação com especialização em 
Conservação e Restauração, fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC e registro no Conselho Regional 
Competente, se for o caso.. 

01 

Informática 

Diploma de conclusão de curso de graduação na área de 
informática, em nível de bacharelado ou de qualquer 
outra graduação de nível superior com especialização 
na área de informática, fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC e registro no Conselho Regional 
Competente, se for o caso.. 

01 

Patrimônio 
Cultural 

Diploma de conclusão de curso degraduação em 
História, em nível de bacharelado, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional Competente, se for o caso.. 

01 

Psicologia 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Psicologia, em nível de bacharelado, fornecido por 
instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional Competente, se for o caso.. 

01 

Relações  
Públicas 

Diploma de conclusão de curso de graduação em 
Comunicação Social - Relações Públicas, em nível de 
bacharelado, fornecido por instituição reconhecida pelo 
MEC e registro no Conselho Regional Competente, se 
for o caso.. 

01 

 



1- A jornada de trabalho dos servidores poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos ou em finais de semana, de acordo com as 
especificidades das atividades e conforme as necessidades da Fundação, podendo ser praticado o sistema de plantão, conforme art. 
139, § 7º, da Lei Municipal nº 9.011/05, acrescido pela Lei Municipal nº 9.276/06. 
2 - Aos candidatos com deficiência é garantido o direito de se inscreverem neste concurso. Surgindo novas vagas, a primeira 
nomeação de candidato deficiente, classificado no concurso, dar-se-á para preenchimento da 5ª (quinta) vaga relativa ao 
cargo/especialidade de que trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 15ª (décima quinta) vaga, 25ª (vigésima quinta) vaga, 35º 
(trigésima quinta) vaga e assim, sucessivamente, durante o prazo de validade do concurso, obedecido o disposto no art. 37, inciso 
VIII da Constituição Federal/88, na Lei Municipal n° 6.661, de 14 de junho de 1994 e no Decreto Municipal nº 16.420 de 08 de 
setembro de 2016. 
3 - Aos candidatos negros é garantido o direito de se inscreverem neste concurso. Surgindo novas vagas, a primeira nomeação de 
candidato negro, classificado no concurso, dar-se-á para preenchimento da 3ª (terceira) vaga relativa ao cargo/especialidade de que 
trata o presente Edital e as demais ocorrerão na 8ª (oitava) vaga, 13ª (décima terceira) vaga, 18ª (décima oitava) vaga, 23º (vigésima 
terceira) vaga e assim, sucessivamente, durante o prazo de validade do concurso, obedecido o disposto na Lei Municipal nº 10.924, 
de 23 de maio de 2016 e do Decreto Municipal nº 16.420 de 08 de setembro de 2016. 
 
 

 
Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2017 

 
 
 

Leônidas José de Oliveira 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

 
 


