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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Hospital Regional Antônio Dias - Coordenação de Gestão de Pessoas

 

ERRATA

Patos de Minas, 18 de agosto de 2020.

 

Errata nº 01: Regulamento Chamamento Público FHEMIG nº 39/2020.

A Diretora do HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FHEMIG, no uso de suas atribuições, torna pública as correções dos itens abaixo, que passam a
vigorar com a seguinte redação:           

            

Prorroga as inscrições até o dia 24/08/2020:

Onde se lê:

6. Para se candidatar às vagas disponibilizadas, os interessados deverão preencher o Currículo Padrão
FHEMIG (Anexo I), e enviá-lo juntamente com cópia a documentação que comprove as informações
curriculares, para o e-mail hrad.sgp@gmail.com a par�r das 08h00min do dia 13 de agosto de 2020 até
às 17h00min do dia 18 de agosto de 2020 (horário de Brasília).

 

Leia-se:

6. Para se candidatar às vagas disponibilizadas, os interessados deverão preencher o Currículo Padrão
FHEMIG (Anexo I), e enviá-lo juntamente com cópia a documentação que comprove as informações
curriculares, para o e-mail hrad.sgp@gmail.com a par�r das 08h00min do dia 13 de agosto de 2020 até
às 17h00min do dia 24 de agosto de 2020 (horário de Brasília).

 

O novo cronograma constando o resultado da classificação, a agenda do exame pré-admissional e a
convocação dos selecionados para assinatura do contrato, no Chamamento Público Emergencial nº
39/2020 – Situação Emergencial Gerada pela Epidemia COVID-19, será divulgado exclusivamente na
página eletrônica da FHEMIG – www.�emig.mg.gov.br, link como ingressar na Fhemig ► Chamamento
Público Emergencial nº 39/2020, no primeiro dia ú�l após o encerramento das inscrições, a par�r das
17h00m.

 

Documento assinado eletronicamente por Valeria Costa Queiroz, Diretor(a), em 18/08/2020, às
10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18315423
e o código CRC E14BD013.

 

http://www.fhemig.mg.gov.br/
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Hospital Regional Antônio Dias - Coordenação de Gestão de Pessoas - Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - Rua Major Gote, número 1231 - Bairro Centro - CEP 38700-001 - Patos de Minas - MG

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2270.01.0032465/2020-62 SEI nº 18315423

 


