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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATO DO CANCELAMENTO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL FHEMIG Nº 02/2021

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 7.088, de 03 de outubro de 1977, Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019, e
pelo Decreto nº 47.852 de 31 de janeiro de 2020, e considerando o disposto na Lei Estadual nº 23.081 de
2018, no Decreto Estadual nº 47.553 de 2018 e no Decreto Estadual n° 47.742 de 2019, publicado em
28/12/2021:
Considerando as manifestações e recomendações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no
Procedimento Preparatório 0145.22.000067-6, que geram a necessidade de alteração do Edital Fhemig
nº. 02/2021, publicado em 28/12/2021, do processo de seleção pública de entidade sem fins lucrativos,
qualificada ou que pretenda qualificar-se como Organização Social do Estado de Minas Gerais, para
celebrar contrato de gestão com a Fhemig;
Considerando deliberações da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais – CIBSUS/MG, que geram a necessidade de alteração escopo assistencial previsto no Edital Fhemig nº.
02/2021;
Considerando o item 12.3 do Edital, que assegura à Fhemig Fhemig nº. 02/2021 o direito de, de acordo
com o interesse público, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o processo de
seleção pública para celebração de contrato de gestão, fundamentando sua decisão e dando publicidade
ao ato, por meio de divulgação no sítio eletrônico da Fhemig;
RESOLVE:
Cancelar o processo de seleção pública do Edital Fhemig 02/2021 e manifesta a intenção de publicação
de novo Edital de processo de seleção pública de entidade sem fins lucrativos, qualificada ou que
pretenda qualificar-se como Organização Social do Estado de Minas Gerais, para celebrar contrato de
gestão com objeto de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
Hospital Regional Dr. João Penido – HRJP.

Renata Ferreira Leles Dias
Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Documento assinado eletronicamente por Renata Ferreira Leles Dias, Presidente(a), em 13/04/2022,
às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 45108907
e o código CRC D2B19E41.
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