
ERRATA CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL Nº 34/2020 

Situação Emergencial Gerada pela Epidemia COVID-19 

 
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais TORNA PÚBLICO que está 

PRORROGADO o periodo de inscrição para o Chamamento Público Emergencial nº 34/2020, a partir 

das 16h01m do dia 28 de julho de 2020 até às 16h00m do dia 29 de julho de 2020 (horário de Brasília), 

por meio do recebimento de inscrições, conforme estabelecidos no teor deste Chamamento, para atuação 

no Hospital Júlia Kubitschek – HJK, da rede FHEMIG, para atuação exclusiva ao enfrentamento da 

COVID-19. 

As inscrições poderão ser feitas por envio de email ou presencialmente conforme estabelecido no item 7 

e todos os seus subitens constante no Regulamento 34/2020 – Chamamento Público HJK. 

 

Em função da prorrogação acima supracitada segue abaixo o novo cronograma estabelecido para esse 

certame: 

 

1.1 O resultado da classificação, a agenda do exame pré-admissional e a convocação dos selecionados 

para assinatura do contrato, no Chamamento Público Emergencial nº 34/2020 – Situação Emergencial 

Gerada pela Epidemia COVID-19, será divulgado exclusivamente na página eletrônica da 

FHEMIG – www.fhemig.mg.gov.br, Chamamento Público Emergencial nº 34/2020, em 30 de julho 

de 2020, a partir das 17h00m. 

1.2 Comparecer a MEDWORK, situada na Av. Amazonas nº 2285, Santo Agostinho, nos dias 31 de 

julho e 03 de agosto de 2020, por meio do qual serão avaliadas as condições de saúde física e mental 

para o exercício da função, oportunidade em que será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO. 

1.3 Os selecionados deverão comparecer, munidos da documentação exigida no item 11 desse 

Chamamento, nos dias 03 e 04 de agosto de 2020, para a assinatura do contrato, que será feita pela 

Coordenação de Recrutamento, Seleção e Provimento de Cargos e Funções – CRESP, localizada na 

Administração Central da FHEMIG, situada na Alameda Vereador Álvaro Celso, 100, sala 314, 

telefone (31) 3239-9589, conforme dia e horário publicado no Resultado Final deste 

Chamamento. Cabe a cada candidato convocado consultar e verificar o dia e horário em que 

comparecer no endereço indicado. 

Salientamos que as demais informações e condições estabelecidas no Chamamento 34/2020 permanecem 

inalteradas. 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2020. 

 

Fábio Baccheretti Vitor 

Presidente da FHEMIG 

http://www.fhemig.mg.gov.br/

