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EDITAL FHEMIG PARA TERMO DE PARCERIA Nº 02/2022 

ANEXO III – CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA  

 

EVENTO DATA PREVISTA* 

Data da publicação do extrato deste Edital no Diário Oficial dos Poderes do Estado 30/08/2022 

Prazo para publicidade do Edital 31/08/2022 a 21/09/2022 

Datas das visitas técnicas às instalações do Hospital Regional de Barbacena Dr.   
José Américo e do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena 

05/09/2022, às 9h 
05/09/2022, às 14h 
09/09/2022, às 9h 

09/09/2022, às 14h 
12/09/2022, às 9h 

12/09/2022, às 14h 
13/09/2022, às 9h 

13/09/2022, às 14h 
14/09/2022, às 9h 

14/09/2022, às 14h 

Prazo para pedido de esclarecimentos  31/08/2022 a 16/09/2022 

Prazo para pedido de impugnações 31/08/2022 a 16/09/2022 

Prazo de elaboração da proposta e entrega dos documentos 22/09/2022 a 28/09/2022 

Prazo para a comissão julgadora analisar e julgar as propostas 29/09/2022 a 13/10/2022 

Prazo para a Fhemig divulgar, no sítio eletrônico, a ata elaborada pela comissão 
julgadora 

14/10/2022 

Prazo para interposição de recursos 17/10/2022 a 21/10/2022 

Prazo para a Presidente da Fhemig analisar e decidir sobre os recursos 24/10/2022 a 28/10/2022 

Prazo para homologação do resultado do processo de seleção pública 11/11/2022** 

Prazo para publicação da convocação da entidade vencedora do processo de 
seleção pública 

11/11/2022** 
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Prazo para comparecimento da entidade sem fins lucrativas convocada 
03 (três) dias úteis após a 

convocação da entidade sem 
fins lucrativos vencedora 

Prazo para a entidade vencedora do processo de seleção pública requerer a 
qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, no caso de 
a entidade ainda não possuir o título 

10 (dez) dias úteis após a 
convocação da entidade sem 

fins lucrativos vencedora 

Data prevista para celebração do termo de parceria 06/01/2023** 

Notas:  
* Dias de feriados e pontos facultativos determinados pelo Poder Executivo estadual não são 
contabilizados como dias úteis para fins da contagem de prazos deste Edital. 
** 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 termo de parceria até o encerramento da validade desse processo 
de seleção pública, conforme prazo previsto no item 2.9 deste Edital. 
 


