COMUNICADO Nº 13/2020
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO COVID-19
Regulamento nº 02/2020 – Chamamento Público – Hospital de Campanha
Considerando a necessidade de contratação emergencial de MÉDICOS, para atuação no
Serviço de Atendimento ao Servidor – SAS COVID, a ser constituído nas dependências do
Hospital Galba Velloso – HGV, destinado para o atendimento de servidores da rede FHEMIG
com Síndrome Gripal;
considerando sinalização do Governo do Estado de Minas Gerais sobre a possibilidade de
remanejamento dos profissionais contratados para atuação no Hospital de Campanha – HC
para as Unidades Hospital Eduardo de Menezes, Hospital Júlia Kubitschek, Hospital João XXIII e
Hospital Galba Velloso, formalizado na data de hoje (17/08/2020) acessível no link
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/sala-de-imprensa/profissionais-que-estao-hoje-nohospital-de-campanha-irao-reforcar-quadros-da-fhemig;
considerando vagas ofertadas aos Médicos com ingresso em MED I, 24 horas semanais,
publicizada no Regulamento nº 02/2020 – Chamamento Público – Hospital de Campanha;
e, por fim, objetivando ao cumprimento dos princípios da isonomia, impessoalidade,
publicidade e da supremacia do interesse público sobre o privado, caros à Administração
Pública, balizadores dos atos administrativos;
A Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEPE da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- FHEMIG, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de prazo para que os Médicos
contratados para atuação no Hospital de Campanha, com ingresso em MED I,24 horas, e que
ainda não iniciaram exercício no HC – habilitado pelo certame indicado – manifestem seu
interesse na atuação no SAS COVID, devendo esta ser feita por meio do preenchimento do
“FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE”, disponível no link de acesso aos
Regulamento nº 02/2020 – Chamamento Público – Hospital de Campanha.
A Manifestação de Interesse deverá ser encaminhada para o endereço de email
manif.interesse@fhemig.mg.gov.br das 10:00 horas do dia 18/07 às 18:00 horas do dia 18/07.
Não serão consideradas aquelas documentações encaminhadas fora do prazo indicado. Além
disso não serão consideradas aquelas documentações que não apresentarem a assinatura do
candidato.
Solicitamos que junto à documentação em questão seja encaminhada copia digitalizada do
Documento de Identidade, frente e verso, e comprovante de residência, para conferência das
informações declaradas na Manifestação de Interesse.
Período para manifestação de interesse: das 10:00 horas do dia 18/07 às 18:00 horas do dia
18/07.

Ressaltamos que a necessidade da rede no presente momento é o de provimento imediato de
07 (sete) vagas de Médico, MED I/ 24 horas, a serem convocados conforme ordem
decrescente das notas de classificação obtidas no certame pelo qual foram habilitados. No
caso de empate, serão priorizados aqueles profissionais que obtiverem maior idade.
O resultado com as referidas convocações será publicizado no site da FHEMIG até às 17:00
horas do dia 19/07, oportunidade em que será indicado o dia de comparecimento na Unidade
Assistencial em questão.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020.

Alice Guelber Melo Lopes
Diretora de Gestão de Pessoas –DIGEPE

