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iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

DECISÕES DA PrESIDÊNCIA
Processo SEI/MG 2010 .01 .0007311/2020-86 . Contratado Penalizado: 
T . r . de o . Matrícula: 366961-3 . Contrato nº 1197/2013 . Decisão: Con-
siderando a fundamentação de direito exposta acima pela CAI/IPSEMG, 
retifico a Decisão do Ordenador de Despesas, fls. 256, assinada dia 
26/11/2019, id (11466024), publicada no Jornal dia 01/10/2019, fls. 
258, mesmo id (11466024) e a Decisão do Presidente, fls. 303, assinada 
dia 03/12/2019, id (11466155), publicada no jornal dia 07/12/2019, fls. 
304, mesmo id (11466155), para os seguintes termos: Decisão. Retifica-
ção . Processo Administrativo SEI: 2010 .01 .0007311/2020-86, SIGED: 
0015249.2011.2018 (fls. 81, id 11464978), considerando o contrato 
nº 1197/2013, fls. 39, id (11464714), o edital de credenciamento nº 
31/2013, fls. 175, id (11465769), Contratado penalizado: T.R. de O. 
Considerando a nota técnica nº 2010 .0173 .20 da unidade Seccional 
de Controle Interno, id (11762084), considerando a Nota Jurídica nº 
199/2020 da Procuradoria do IPSEMG, id (12696916) e nas alegações 
de fato e de direito da CAI/IPSEMG, instituída pela Portaria nº 25/2018 
de 24 de agosto de 2018, retifico a decisão do Ordenador de Despesas, 
fls. 256, assinada dia 26/11/2019, id (11466024), publicada no Jornal 
dia 01/10/2019, fls. 258, mesmo id (11466024) e a decisão do Presi-
dente, fls. 303, assinada dia 03/12/2019, id (11466155), publicada no 
jornal dia 07/12/2019, fls. 304, mesmo id (11466155) para: a) pena de 
suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Adminis-
tração Pública pelo prazo de 12 (doze) meses, fulcro no inciso III, artigo 
38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 em razão de ter passado o cartão 
para outros servidores diversas vezes, vide fls. 50 e b) ressarcimento 
pelo recebimento indevido no valor de r$ 11 .116,66 (onze mil cento 
e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), conforme cálculos elabo-
rados pela Auditoria Seccional do IPSEMG demonstrados no Anexo I, 
a ser atualizado, conforme artigo 186 do Código Civil . Fica intimado 
o defendente na pessoa do (a) advogado (a) Dr . Tiago Luís Coelho da 
rocha Muzzi oAB/MG 71 .874, Dr . Daniel Guerra Amaral oAB/MG 
83 .816 e Dra . Bruna Souza da Silva oAB/MG 145 .034 . Autos com vis-
tas franqueadas . Belo Horizonte, 30 de julho de 2020 . Marcus vinícius 
de Souza – Presidente do IPSEMG .

Processo SEI/MG 2010 .01 .0011376/2020-38 . Contratado Penalizado: 
r . de A . T . Matrícula: 6534-9 . Contrato nº 207/2014 . Decisão: Consi-
derando a fundamentação de direito exposta acima pela CAI/IPSEMG, 
retifico a decisão do Ordenador de Despesas fls. 234, assinado dia 
23/08/2019, id (11998792) e publicado no Jornal dia 29/08/2019, 
mesmo id (11998792) e a decisão do Presidente fls. 282 e 283 verso, 
assinado dia 03/12/2019, id (11998859) para: Decisão. Retificação. 
Processo Administrativo SEI: 2010 .01 .0011376/2020-38 e SIGED: 
00033722 .2011 .2018 (Fls . 44, id11998304), considerando o contrato nº 
207/2014, fls. 32, assinado dia 13/02/2014, id (11998042), e o edital de 
credenciamento nº 40/2013, fls. 153, id (11998550), contratado penali-
zado: r . de A . T . . Considerando a nota técnica nº 2010 .0173 .20 da uni-
dade Seccional de Controle Interno, id (11999114) e a Nota Jurídica nº 
210/2020 da Procuradoria do IPSEMG, id (12775226) e nas alegações 
de fato e de direito da CAI/IPSEMG, instituída pela Portaria nº 25/2018 
de 24 de agosto de 2018, retifico a decisão do Ordenador de Despesas 
fls. 234, assinado dia 23/08/2019, id (11998792) e publicado no Jor-
nal dia 29/08/2019, mesmo id (11998792) e a decisão do Presidente 
fls. 282 e 283 verso, assinado dia 03/12/2019, id (11998859) para: a) 
pena de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a 
Administração Pública por 18 (dezoito) meses, nos termos do Dec . Est . 
45902/12, art . 38, III c/c art . 47, § 3°, por ter entregue o crachá a ter-
ceiros e por ter registrado o controle de horas para outros profissionais 
e b) ainda, ressarcimento pelo recebimento indevido no valor de r$ 
18 .800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), conforme cálculos elabora-
dos pela Auditoria Seccional do IPSEMG demonstrados no Anexo A, 
a ser atualizado, conforme artigo 186 do Código Civil . Fica intimado 
o defendente na pessoa do a) advogado (a) Dr . Tiago Luís Coelho da 
rocha Muzzi oAB/MG 71 .874, Dr . Daniel Guerra Amaral oAB/MG 
83 .816 e Dra . Bruna Souza da Silva oAB/MG 145 .034 . Autos com 
vistas franqueadas .

Belo Horizonte, 31 de julho de 2020 .
Marcus vinícius de Souza
Presidente do IPSEMG .

15 cm -07 1384879 - 1

CrEDENCIAMENTo Nº 24/2020
Comunicado referente ao resultado do Edital de Credenciamento Nº 
24/2020 – Médico especialista em endocrinologia, com carga horária 
mínima de 12 (doze) horas semanais, para atuar na Diretoria de Saúde 
do IPSEMG .
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
– IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a divulgação do 
resultado do Edital de Credenciamento nº 24/2020, publicado no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 20/07/2020, bem como a sua 
prorrogação em 24/07/2020 . A relação nominal dos interessados habi-
litados estará disponível no endereço eletrônico do IPSEMG: www .
ipsemg .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 07 de Agosto de 2020 . 
Marcus vinicius de Souza – Presidente do IPSEMG .

3 cm -07 1384891 - 1

ExTrATo DE TErMoS ADITIvoS
Extrato: 3° Termo Aditivo do Contrato nº 9144905/17 . SEI: 2010 01 
0017568/2020-82 . Contratada: Aox Com . de Implantes Cir . Eireli-ME 
. Objeto: Prorrogação/Alteração. Vigência: 01/08/20 a 31/07/21. Valor: 
r$ 324 .937,37 . Dot .orç . 2011 10 302 011 4087 1 339030 0 50 1 . Base 
Legal: Art . 57, inc . I da Lei Federal nº 8 .666/93 . Guilherme P . S . Fon-
seca – Diretor e Paulo ribeiro . – Contratado .
Extrato: 3° Termo Aditivo do Contrato nº 9144788/18 . SEI: 2010 01 
0025915/2020-44 . Contratada: Johnson & Johnson do Brasil Ind . e 
Com . de Produtos para Saúde Ltda  . objeto: Prorrogação/Alteração . 
Vigência: 03/08/20 a 02/08/21. Valor: R$ 23.126,04. Dot.Orç. 2011 10 
302 011 4087 1 339030 0 50 1 . Base Legal: Art . 57, inc . I, § 2º, c/c Art . 
65, inc. I, “b” e § 1º ambos da Lei Federal nº 8.666/93. Guilherme P. S. 
Fonseca – Diretor e Yasmin xiao Zhao . – Contratado .

3 cm -07 1384729 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

AvISo DE ABErTurA DE LICITAÇÃo
A Minas Gerais Administração e Serviços S .A . (MGS) torna público 
que realizará Pregão Eletrônico nº 026/2020 . objeto: registro de Pre-
ços de Equipamento de Proteção Individual - avental de raspa, ócu-
los e bota . o início da sessão de pregão ocorrerá no dia 04/09/2020 às 
09h30min . no site www .licitacoes-e .com .br . Edital poderá ser retirado 
no mesmo site .

2 cm -07 1384692 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº J .030 .0 .2020 . Partes: MGS e a Softwareone 
Comércio e Serviços de Informática Ltda ., CNPJ nº 08 .270 .727/0001-09 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de gestão de documentos com assinatura eletrônica e digital. Vigência: 
12 meses . valor: r$ 49 .992,00 . Assinatura: 31/07/2020 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº J .045 .0 .2017 . Partes: 
MGS e a Master Empreendimentos e Construções Ltda ., CNPJ nº 
17 .709 .692/0001-44 . objeto: reajuste de 4,484680% referente a 
08/2017 07/2018 e 3,222180% de 08/2018 a 07/2019 com a convalida-
ção dos atos e conforme novo registro de imóvel fica alterado o Locador 
 . valor anual: r$ 7 .765,32 . Assinatura: 05/08/2020 .

3 cm -07 1384680 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
ExTrATo PuBLICAÇÃo

TErMo DE DoAÇÃo ELETrÔNICo Nº 2381/2020 
– ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0076565/2020-10 . 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria 
de Estado da Saúde - SES/MG . DoNATárIo: Município deFrutal . 
oBJETo: 4 ventiladores pulmonares no valor unitário de r$ 48 .290,00 
e 3 ventiladores pulmonares no valor unitário de r$60 .000,00, con-
forme guia siad, evento SEI N° 17867007 . valor total da doação: r$ 
373 .160,00 . Data de Assinatura: 07/08/2020 .

ExTrATo PuBLICAÇÃo
TErMo DE PErMISSÃo ELETrÔNICo Nº 79/2020 

– ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0078829/2020-89 . 
PErMITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria 
de Estado da Saúde - SES/MG . PErMISSIoNárIo: Hospital Evangé-
lico de Carangola . oBJETo: 2 ventiladores Pulmonares no valor uni-
tário de r$ 48 .290,00 e 5 ventiladores Pulmonares no valor unitário de 
r$, 70 .000,00, conforme Guia Siad evento SEI N° 17972374 . valor 
total da doação: r$ 446 .580,00 . Data de Assinatura: 07/08/2020 .

4 cm -07 1384910 - 1

TErMo DE PErMISSÃo
Processo SEI Nº 1320 .01 .0082503/2020-25 - PErMITENTE: Estado 
de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG . PErMISSIoNárIo: Casa de Saúde Santa Lúcia - Municí-
pio de Muriaé - MG, CNPJ: 22 .790 .182/0001-84 . oBJETo: 02 (Dois) 
Ventiladores Pulmonares para enfrentamento à situação de emergên-
cia em saúde pública motivada pela CovID-19 conforme guia siad nº 
1099/2020 . valor Total da Doação - r$140 .000,00 (Cento e quarenta 
mil reais) . Data de Assinatura: 07/08/2020 .

2 cm -07 1384866 - 1

TErMo DE DoAÇÃo ELETrÔNICo Nº 2000/2020 
Processo SEI N° 1320 .01 .0010965/2020-87 . DoADor: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG . DoNATárIo: Município de Muriaé . objeto: 24(vinte e quatro) 
itens para o programa de planejamento familiar . No valor total de: r$ 
1 .791,04 . Data de Assinatura: 06/08/2020 .

2 cm -07 1384906 - 1

TErMo DE DoAÇÃo ELETrÔNICo Nº 2184/2020 
– ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0062694/2020-10 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG . DoNATárIo: Município de Cupara-
que objeto: 2 (Duas) Bombas Costais de Pulverização Manual valor 
unitário: r$ 307,74 Total da Doação r$ 615,48 Data de assinatura: 
06/08/2020

2 cm -07 1384877 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 9259440/2020, celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde 
e a empresa ArLINDo PIrES - SoLuCoES EM ENGENHArIA 
MECANICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 23 .499 .696/0001-48 . 
objeto: “prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva 
em 01 elevador de passageiro plataforma vertical, capacidade 225kg, 
03 pessoas, 03 paradas, com possibilidade de substituição de peças ori-
ginais, caso necessário, para os equipamentos instalados na Superinten-
dência Regional de Saúde de Sete Lagoas, localizada na Av. Dr. Renato 
Azeredo, 834 – Centro – Sete Lagoas/MG”, conforme Processo de 
Compras nº 1321027 000013/2020 . valor global estimado do contrato: 
r$ 14 .699,20 (quatorze mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte 
centavos) . Gestor: Fabrício Júnior Alves Teixeira, MASP 1 .480 .737-4; 
Gestor substituto: Márcia de oliveira Duarte Silva, MASP 961 .487-6 
Fiscal: Márcia de oliveira Duarte Silva, MASP 961 .487-6; Fiscal subs-
tituto: Walisson vinícius Dos Santos, MASP 1 .476 .560-6 . Data da assi-
natura: 07/08/2020 . Assinam: Darlan venancio Thomaz Pereira e Fabrí-
cio Júnior Alves Teixeira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais e Arlindo Pires pela contratada .

5 cm -07 1384863 - 1

TErMo DE DoAÇAo 
Processo SEI Nº 1320 .01 .0076555/2020-86 - DoADor: Estado 
de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG . DoNATárIo: Município de Congonhas - MG, CNPJ: 
16 .752 .446/0001-02 . oBJETo: 07 (Sete) ventiladores Pulmonares 
para enfrentamento à situação de emergência em saúde pública moti-
vada pela CovID-19 conforme guia siad nº 1097/2020 . valor Total da 
Doação - R$373.160,00 (Trezentos e setenta e três mil cento e sessenta 
reais) . Data de Assinatura: 07/08/2020 .

2 cm -07 1384875 - 1

TErMo DE rEvoGAÇÃo PArCIAL Do ProCESSo 
LICITATÓrIo - MoDALIDADE PrEGÃo ELETrÔNICo PArA 

rEGISTro DE PrEÇoS Nº . 00007/2019– LoTE 17 e 49 .
Ato de revogação parcial do Processo Licitatório – Modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços, em razão da ocorrência dadiver-
gência no quantitativo para o lote 17e na unidade de aquisição entre o 
Portal de Compras e o editalpara oLote49 . 
A Superintendência de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
o art . 10, inciso v, da resolução SES/MG Nº 6598 de 11 de janeiro de 
2019, considerando a divergência no quantitativo e unidade de aquisi-
ção entre o Portal de Compras e o Edital, relacionada aosobjetos des-
critos nos Lotes 17 e 49, respectivamentedo Processo Licitatório nº 
00007/2019, modalidade Pregão Eletrônico para registro de Preços, 
com vistas a uma aquisição satisfatória e para melhor atender ao inte-
resse público;
rESoLvE:
rEvoGAr, o Ato de Adjudicação e Homologação, por interesse da 
administração,o Lote 17 (1645587 - Complemento e suplemento nutri-
cional - identificação: suplemento hipercalórico e hiperproteico; indi-
cação: risco nutricional/desnutrição; densidade calórica: hipercalórico; 
densidade proteica: hiperproteico; fibras: sem restrição; lactose: sem 
restrição; sacarose: sem restrição; imunomodulador: isenta) e Lote 49 
(1645811 - Dieta enteral - identificação: hipercalorica-normoproteica 
em sistema fechado; densidade calórica: hipercalórica; densidade pro-
teica: normoproteica; fonte proteica: maior ou igual 50% proteínas alto 
valor biológico; tipo de proteína: polimérica; fibras: sem restrição; 
característica especial: isenta) do Processo Licitatório nº 00007/2019,na 
modalidade Pregão Eletrônico para registro de Preços, cujo objeto é a 
aquisição de Dietas e Suplementos para Atendimento a Ações Judiciais, 
devido àdivergência no quantitativo eunidade de aquisição entre o Por-
tal de Compras e o Edital .Belo Horizonte, 08 de agosto de 2020 .

7 cm -07 1384645 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
Pregão Eletrônico para registro de Preço nº 1321603-000073/2020 
Sei Nº 1320 .01 .0089531/2019-04 objeto: aquisição de medicamentos 
exclusiva a decisões judiciais Abertura da sessão: dia 20 de agostode 
2020, às 9h30min . Edital disponível no site www .compras .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 07 de agosto de 2020 .

2 cm -07 1384889 - 1

ExTrATo PuBLICAÇÃo
Termo de Doação Eletrônico Nº 2147/2020 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0059495/2019-56 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG . DoNATá-
rIo: Município de São Brás do Suaçuí . oBJETo: 2 bombas costais no 
valor unitário de de r$307,74, conforme quadro de detalhamento de 
material(ais) doado(s) do Termo de Doação Eletrônico Nº 2147/2020, 
evento SEI N° 15646693 . valor total da doação: r$ 615,48 . Data de 
Assinatura: 07/08/2020 .

2 cm -07 1384562 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo - 
ProCESSo 2320310 .000248/2020

SEI 2320 .01 .0008558/2020-94
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666 de 21/06/93, com suas 
alterações, o ato praticado pelo Gerente de Logística da Fundação 
Hemominas, visando a AQuISIÇÃo DE TESTES PArA IMuNo-
DIAGNÓSTICo SArS-Cov-2 para enfrentamento à CovID-19, no 
valor total de r$ 241 .752,00(Duzentos e quarenta e um mil setecentos 
e cinquenta e dois reais) da empresa ABBoTT LABorATorIoS Do 
BrASIL LTDA . 

B .H, 07/08/2020 .
Dra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi - 
Presidente da Fundação Hemominas .

3 cm -07 1384916 - 1

ExTrATo Do TErMo DE TErMo DE 
CESSÃo DE uSo GrATuITA Nº 02/20

Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a uNIvErSIDADE FEDE-
rAL DE ouro PrETo . objeto: Cessão gratuita de centrífuga refrige-
rada . Data de assinatura: 05/08/2020 .

1 cm -07 1384582 - 1

AvISo DE PrEGÃo
A Fundação Hemominas comunica que realizará, através do sitio www .
compras .mg .gov .br os seguintes pregões eletrônicos:
Pregão eletrônico/processo nº 257/2020, SEI: 2320 .01 .0002688/2020-86 
para “kits e reagentes”, com abertura da sessão no dia 24/08/2020 às 
09:00 horas .
os editais encontram-se disponíveis no Compras, r . Grão Pará 882, 
Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao custo de 
r$10,00 (DAE), ou pelos sítios www .hemominas .mg .gov .br e www .
compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 07/08/2020 . o pregoeiro .

3 cm -07 1384892 - 1

CHAMAMENTo PÚBLICo 02/2019
A Fundação Hemominas torna público o resultado final do Chama-
mento público 02/2019, para “Habilitação de associação ou coopera-
tiva de catadores de materiais recicláveis para realizar a coleta seletiva 
dos resíduos produzidos pelas Unidades da Fundação Hemominas”. 
Não houve interposição de recurso . Cooperativas credenciadas: Coo-
PErATIvA SoLIDárIA DoS rECICLADorES E GruPoS Pro-
DuTIvoS Do BArrEIro E rEGIÃo, CNPJ 06 .226 .584/0001-02 e 
CooPErATIvA SoLIDárIA DoS TrABALHADorES E GruPoS 
ProDuTIvoS DA rEGIÃo LESTE, CNPJ 08 .067 .920/0001-39 . o 
sorteio da ordem de coleta será realizado, conforme disposto no edital, 
no dia 11/08 as 16 horas . os autos do processo são públicos e estão 
disponíveis no processo SEI 2320 .01 .0007548/2019-13 em www .sei .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 07/08/2020, Comissão do Núcleo Ambien-
tal da Fundação Hemominas .

4 cm -07 1384650 - 1

AvISo DE PrEGÃo
A Fundação Hemominas comunica que realizará, através do sitio www .
compras .mg .gov .br os seguintes pregões eletrônicos:
Pregão eletrônico/processo nº 255/2020, SEI: 2320 .01 .0008179/2020-45 
para “reparo, restauração, recuperação, reforma e pintura do Hemocen-
tro de Juiz de Fora”, com abertura da sessão no dia 20/08/2020 às 09:00 
horas .
Pregão eletrônico/processo nº 266/2020, SEI: 2320 .01 .0000557/2020-05 
para “manutenção em capelas de fluxo laminar”, com abertura da ses-
são no dia 21/08/2020 às 09:00 horas .
os editais encontram-se disponíveis no Compras, r . Grão Pará 882, 
Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao custo de 
r$10,00 (DAE), ou pelos sítios www .hemominas .mg .gov .br e www .
compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 07/08/2020 . o pregoeiro .

3 cm -07 1384667 - 1

FuNDAÇÃo EzEQuiEL DiAS - FuNED
EDITAL FuNED Nº 02/2020

Edital de seleção pública para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República para os órgãos e entidades integrantes do Comitê Gestor Pró-Brumadinho do governo do estado 
de Minas Gerais .
A Fundação Ezequiel Dias elencada no Decreto Estadual 47 .910 de 07 de abril de 2020, nos termos da Lei n .º 18 .185/2009 e suas respectivas alterações, bem como do Decreto n .º 45 .155/09 e do termo de acordo celebrado entre o Estado de Minas Gerais representado pela a Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão - Seplag e a Vale S.A, nos autos de n.º 5010709-36.2019.8.13.0024, para realização de contratação temporária, homologado em juízo em 19 de março de 2020, tornam pública abertura de edital para fins de realização de Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, no âmbito dos órgãos e entidades contemplados no Termo de Acordo celebrado com a vale S .A, nos termos da legislação e das normas deste Edital .
1 .DISPoSIÇÕES PrELIMINArES
1.1. Este Edital e a legislação aplicável regulamentam o recrutamento, a seleção, a contratação e a dispensa de profissionais por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, para exercício na FUNED, conforme acordo homologado em juízo.
1 .2 . Entende-se por contratação por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público as hipóteses consignadas na Lei nº 18 .185/09, alterada pela Lei nº 22 .257/2016, e no § 1º, do art . 1º do Decreto nº 45 .155/2009 .
1.3. O Processo Seletivo Público Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificações e comunicados posteriores.
1.4. Este processo não gera direito a imediata contratação, mas sim possibilidade, observada a necessidade e conveniência da administração pública, nos termos do acordo homologado em juízo.
1.5. O prazo de validade do Processo Seletivo Público Simplificado – Edital FUNED nº 02/2020 será de até seis meses, a partir da sua publicação, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 18 meses.
1 .6 . As contratações a que se refere este Edital podem ser extintas antes de se cessar a causa transitória de excepcional interesse, nos termos do art . 13, inciso III, da Lei 18 .185/2009 .
1 .7 . - o quadro de vagas, a descrição das funções atribuídas, pré-requisitos, remuneração e a formação exigida encontram-se no Anexo I deste Edital .
1.8. Não poderão ser contratados por meio do Processo Seletivo Público Simplificado servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, nos termos do artigo 7.º da Lei 
18 .185/2009 . Excetuam-se os servidores enquadrados nas hipóteses previstas no inciso xvI do art . 37 da Constituição da república, desde que comprovada a compatibilidade de horários .
1.9. O contratado será contribuinte do Regime Geral de Previdência Social e o contrato firmado é administrativo, que não gera vínculo empregatício de qualquer espécie entre o contratado e o Estado de Minas Gerais.
1.10. As vagas para o Processo Seletivo Público Simplificado serão ofertadas de forma segmentada e com equivalência remuneratória às carreiras do respectivo órgão contratante, nos termos da legislação vigente e do Anexo I, para atuação exclusivamente nas atividades decorrentes dos impactos diretos 
e indiretos do rompimento da Barragem da vale S .A em Brumadinho .
1.11. A realocação das vagas deverá ser submetida à análise da coordenação do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, conforme necessidade identificada.
2 .DAS INSCrIÇÕES
2 .1 . As inscrições serão realizadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital .
2 .2 . o período de inscrição para participação no processo seletivo será a partir 08:00 horas do dia 14 de agosto de 2020 às 18:00 horas do dia 21 de agosto de 2020, horário de Brasília .
2 .3 . A descrição das funções atribuídas e das áreas de formação de cada vaga estão descritas no Anexo I deste Edital .
2 .4 . A inscrição do candidato será realizada pelo sítio eletrônico http://www .processoseletivo .mg .gov .br, por meio de computador desktop, sem garantia de funcionalidade por outro meio, como celulares ou tablets . o candidato deverá realizar sua inscrição, conforme Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF . o login será feito por meio do número do CPF e senha .
2 .5 o candidato deveráseguir as instruções constantes no sistema e no Manual de Instruções do Candidato .
2.6. As informações relativas ao processo seletivo, tais como comunicados, retificações, erratas, resultados, Manual de Instruções do Candidato,dentre outros estarão disponíveis no site da FUNED, conforme link: www.funed.mg.gov.br.
2 .7 . A relação de documentos necessários para inscrição, conforme previsto nas etapas I e II deste Edital é a seguinte:
2.7.1. Cópia digitalizada dos diplomas, emitidos por instituição de ensino oficial, relativos à área de formação exigida para a vaga na qual o candidato se inscreveu e, quando for o caso, títulos, formações ou capacitações adicionais que estejam relacionadas as atribuições da vaga;
2 .7 .2 . Cópia digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração ou documentação equivalente que declare tempo de serviço e atividades desenvolvidas, fornecida pelo órgão ou instituição para qual o candidato prestou serviço, em papel timbrado com assinatura e carimbo do responsável ou autoridade 
responsável/contratante, com vistas à comprovação da experiência profissional;
2 .7 .2 .1 . No caso de trabalhador autônomo a análise será de acordo com a documentação apresentada que deverá conter no mínimo: duração da atividade, atividade desempenhada e comprovação conforme regulamentação da carreira pelo Conselho de Classe .
2 .7 .3 . Cópia digitalizada do registro no Conselho de Classe, quando necessário .
2 .8 . os interessados não poderão se inscrever para mais de uma das vagas descritas no Anexo I, haja vista a previsão de realização de entrevistas de forma concomitante .
2 .8 .1 . Será considerada válida a última inscrição realizada pelo candidato dentro do prazo conforme item 2 .2, sendo as demais automaticamente eliminadas do sistema .
2.9. Após finalizar sua inscrição, o candidato receberá um e-mail automático gerado pelo sistema, que servirá de comprovante da inscrição, podendo ser impresso pelo candidato.
2 .10 . A FuNED não se responsabiliza por inscrições não enviadas por problemas de ordem técnica de exclusiva responsabilidade do candidato .
2 .11 . Serão indeferidas as inscrições em desacordo com as normas deste Edital .
2.12. Ao efetivar a inscrição, o candidato manifesta sua concordância com todas as regras deste Processo Seletivo Público Simplificado, tais como se encontram estabelecidas neste Edital e amparadas nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e con-
vocações respectivas, realizadas na forma deste Edital, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento .
2.13. O candidato é responsável por todas as informações prestadas durante o Processo Seletivo Público Simplificado e a constatação de irregularidades nas informações ou na documentação, em qualquer fase do Processo ou mesmo na vigência do contrato, implicará na exclusão do candidato ou res-
cisão contratual e aplicação de penalidades cabíveis .
2.14. Compete ao candidato o acompanhamento de todos os atos, informações e divulgações relativas a este Processo Seletivo Público Simplificado ao qual se submete, pelo sítio eletrônico www.funed.mg.gov.br.
2 .15 . A FuNED não se responsabiliza por informações não prestadas pelo candidato que venham a comprometer a continuidade de sua participação no processo seletivo, sua avaliação ou mesmo a formalização do contrato .
2 .16 . o prazo e condições de recurso são informados no item 5 deste Edital .
2 .17 . Não será cobrado nenhum valor a título de taxa de inscrição .
2 .18 . Todos os documentos devem estar em formato PDF e cada documento poderá ter o tamanho máximo de 2 megabytes .
3 .DoS rEQuISIToS MÍNIMoS PArA CoNTrATAÇÃo
3.1. Para contratação, o profissional deverá comprovar as seguintes condições:
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais correspondentes;

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202008072237220123.


