AVISO AOS CANDIDATOS
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, considerando as
recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos autos do processo
nº 789.736, considerando as retificações processadas no Edital FHEMIG nº 01/2009, e
observando o que dispõe a Lei Estadual nº 13.801/2000, AVISA:
1) Haverá reabertura do período de inscrições para os interessados no referido concurso público,
entre os dias 26 de outubro de 2009 e 30 de outubro de 2009, nos termos do item 4.2.2 do
Edital FHEMIG nº 01/2009, retificado em publicação nesta edição do Minas Gerais;
2) Os candidatos que efetivaram suas inscrições no período previsto na primeira versão do
Edital (07/07/2009 a 21/07/2009) e que mantêm interesse em participar do concurso terão suas
inscrições convalidadas automaticamente, não havendo necessidade de realizar novo ato de
inscrição.
3) Os candidatos que efetivaram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas aos
portadores de deficiência, no período constante na primeira versão do Edital (07/02009 a
21/07/2009) e que mantêm interesse em participar do concurso, cuja vaga do respectivo
município tenha sido extinta em razão da retificação no Anexo B do Edital, publicada nesta
edição do Minas Gerais, poderão requerer alteração do local da vaga a que desejam concorrer,
por meio de declaração de próprio punho, datada e assinada pelo próprio candidato. A referida
declaração deverá ser entregue na FUNDEP até o dia 30 de outubro de 2009, por uma das
seguintes formas:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, no seguinte endereço: FUNDEP/Gerência de
Concursos, na Avenida Presidente Antônio Carlos, n. 6.627 - Unidade Administrativa II - 3º
andar - Campus Pampulha/UFMG - Belo Horizonte (acesso pela Avenida Antônio Abraão Caram portão 2), das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min.
b) via SEDEX, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato,
endereçado à FUNDEP/Gerência de Concursos - Concurso Público FHEMIG - Edital n. 01/2009 Caixa Postal 856 - A/C Tamoios - CEP. 30.161-970, Belo Horizonte - MG. A data da postagem
deverá ser de até 30/10/2009.
4) Os candidatos que efetivaram suas inscrições no período previsto na primeira versão do
Edital (07/07/2009 a 21/07/2009) e que não mantêm interesse em participar do concurso
poderão solicitar a restituição do valor da taxa de inscrição que foi pago. Para os candidatos que
possuem conta bancária no próprio nome, a restituição será feita através de Depósito em Conta,
até o dia 15 de outubro de 2009. Para os candidatos que não possuem conta bancária no próprio
nome, a restituição será feita através de Ordem de Pagamento no Banco do Brasil, até o dia 15
de outubro de 2009.
4.1) Para solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher e
assinar o formulário de requerimento de devolução de taxa de inscrição, que será disponibilizado
para impressão no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, na área reservada ao
concurso da FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Após preencher e assinar
o formulário, o candidato deverá encaminhá-lo à FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa, impreterivelmente entre os dias 28 de setembro de 2009 a 02 de outubro de 2009,
por uma das seguintes formas:
a) via correios - SEDEX - postado nas agências dos Correios com custo por conta do candidato e
endereçado a FUNDEP/Gestão de Concursos, Caixa Postal 856 - AC Tamoios, CEP 30161-970 Belo Horizonte/MG; ou

b) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNDEP/Gestão de Concursos, situada à
Avenida Presidente Antônio Carlos, n. 6.627 - Unidade Administrativa II - 3º andar - Campus
Pampulha/UFMG - Belo Horizonte/MG (acesso pela Avenida Antônio Abraão Caram - portão 2),
das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 16h30min, dentro do prazo previsto.
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