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Belo Horizonte, 28 de julho de 2021.

Nota Explicativa nº 01/2021 – Processo Seletivo de AGAS e TOS para atuarem no CHU – Novo
Cronograma e  Reabertura de Inscrições
Processo nº 2270.01.0030971/2021‐45
O Diretor de Gestão de Pessoas da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS–
FHEMIG, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que em razão de problemas técnicos
ocorridos no Sistema de Inscrição dos Processos Seletivos – SPS, as inscrições no processo seletivo
Regulamento 50/2021 estavam suspensas temporariamente.
Comunica, que os problemas técnicos ocorridos no SPS já foram sanados, e por este motivo será
publicado novo cronograma para reabertura das inscrições.
Para se inscrever no Regulamento 50/2021, o candidato deverá observar as orientações contidas abaixo:

1. As inscrições já realizadas neste processo seletivo, permanecem válidas.
2. Aqueles candidatos que estavam com a inscrição com status “em andamento”, terão a

oportunidade de concluir sua inscrição até o término do novo período de inscrições.
3. Conforme previsto no item 3.3 do Regulamento 50/2021, inscrições que permanecem com o status

“em andamento, são excluídas do Processo Seletivo. 
4. O candidato que tiver dúvida em como se inscrever ou concluir sua inscrição, poderá consultar na

página da FHEMIG, o passo-a-passo de como de inscrever nos processos seletivos.  
5. O cronograma, contendo as novas datas deste processo seletivo, encontra-se disponibilizados no site

da FHEMIG, logo abaixo a este comunicado, na área do Regulamento 50/2021. 
6. Os demais conteúdos e instruções do Regulamento 50/2021, permanecem inalterados.

Belo Horizonte, 28 de julho de 2021.

Leonan Felipe dos Santos

Diretor de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Leonan Felipe dos Santos, Diretor (a), em 29/07/2021,
às 17:10, 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 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 32945126 e o código CRC DAB48B19.

Coordenação de Provimento e Carreiras/Provimentos - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
Rodovia Papa João Paulo II. Cidade Administrativa, Edifício Gerais - 13º andar - Bairro Serra Verde -
CEP 31630-903 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 2270.01.0030971/2021‐45 SEI nº 32945126
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