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ANEXO V – CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA 
- 3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 
 

EVENTO DATA PREVISTA 

Data da publicação do extrato deste Edital no Diário Oficial Eletrônico 
Minas Gerais 24/02/2021 

Publicação do ato de retomada dos prazos deste Edital no Diário Oficial 
Eletrônico Minas Gerais 

27/05/2021 

Prazo para publicidade do Edital após ato de retomada dos prazos 28/05/2021 a 17/06/2021 

 
Datas de visita técnica às instalações onde será executado o objeto do 
contrato de gestão 

02/06/2021, 15:00 às 16:00 
07/06/2021, 15:00 às 16:00 
09/06/2021, 15:00 às 16:00 
11/06/2021, 10:00 às 11:00 

Prazo para pedido de esclarecimentos 28/05/2021 a 14/06/2021 
Prazo para pedido de impugnações 28/05/2021 a 14/06/2021 
Prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos 18/06/2021 a 24/06/2021 
Prazo para a comissão julgadora analisar e julgar as propostas 25/06/2021 a 08/07/2021 

Prazo para a FHEMIG divulgar, no sítio eletrônico, a ata elaborada pela 
comissão julgadora 09/07/2021 

Prazo para interposição de recursos 12/07/2021 a 16/07/2021 

Prazo para o Dirigente Máximo da FHEMIG analisar e decidir sobre os 
recursos 19/07/2021 a 23/07/2021 

Prazo para publicação da homologação do resultado do processo de 
seleção pública 27/07/2021 

Prazo para publicação da convocação da entidade vencedora do processo 
de seleção pública 27/07/2021 

Prazo para comparecimento da entidade sem fins lucrativos convocada 28/07/2021 a 03/08/2021 

Prazo para a entidade vencedora do processo de seleção pública requerer 
a qualificação como Organização Social, no caso de a entidade ainda não 
possuir o título 

28/07/2021 a 10/08/2021 

Data prevista para celebração do contrato de gestão, condicionada a 
ulterior autorização judicial 

 03/12/2021 

 
Nota: A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Fhemig, pode realizar a homologação do 

resultado do processo de seleção pública, publicação da convocação da entidade vencedora e celebração do 

contrato de gestão até o encerramento da validade desse processo de seleção pública, conforme prazo previsto 

no item 2.9 deste Edital. 
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