COMUNICADO Nº 01/2019
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – ENFERMAGEM – 40 HORAS – HMAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS
REGULAMENTO Nº 09/2016

Considerando as limitações impostas pelos incisos do parágrafo único do art. 22 da Lei complementar nº
101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e necessidade de contratação emergencial
de profissionais DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital João XXIII - HJXXIII, na localidade de Belo
Horizonte, com a carga horária de 40 horas semanais tendo como vencimentos o valor de R$ 3.464,43
(três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), a Diretoria de Gestão de
Pessoas da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG, no uso de suas
atribuições, torna público a abertura de prazo para que os candidatos classificados, ainda não
convocados, no Processo Seletivo Simplificado – PSS Regulamento Nº 09/2016, referente ao Hospital
Maria Amélia Lins – HMAL, manifestem seu interesse na assinatura imediata de Contrato Administrativo
para atuar nas condições acima expressas, uma vez que não há candidatos aprovados em PSS para essa
função / unidade com a carga horária acima mencionada.
Esta manifestação deverá ser feita por meio do preenchimento e entrega do “FORMULÁRIO DE
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE”, disponível no site da FHEMIG – “Como ingressar na FHEMIG” 
“Seleção Simplificada” ”Editais para contratação” – no local, período e horário, estabelecidos abaixo:
Local de comparecimento: Administração Central da FHEMIG – ADC, Alameda Vereador Álvaro Celso,
100, sala 307
Período para manifestação do interesse: 28 e 29 de janeiro de 2019
Horário: 09h00m as 11h00m ou de 14h00m as 16h00m.
Esclarecemos que estão disponíveis para provimento imediato, 03 (três) vagas para a função de
ENFERMAGEM, carga horária de 40 horas semanais.
Caso o número de interessados seja superior ao número de vagas ofertadas, serão observados os
seguintes critérios para contratação:
1. Maior nota TOTAL obtida;
2. Maior nota obtida na ENTREVISTA;
3. Maior nota obtida na ANÁLISE CURRICULAR;
4. Maior IDADE.
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