
 34 – quarta-feira, 06 de OutubrO de 2021 diáriO dO executivO Minas Gerais 
rAtIFICAÇÃo DA INExIGIBILIDADE DE LICItAÇÃo 

Considerando o teor do ato de reconhecimento de situação de Inexigi-
bilidade de licitação, exarado pela Gerente de Credenciamento, rAtI-
FICo a Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da 
Lei Federal nº8 .666/93, visando o credenciamento do(a) oLHArES 
oFtALMoLoGIA E CIrurGIA LtDA, CNPJ: 30 .282 .444/0001-28, 
do município de Divinópolis/MG, para prestação de serviços ambula-
toriais pessoa jurídica para assistência à saúde na rede credenciada do 
IPSEMG destinada a todos os seus segurados e dependentes regular-
mente inscritos, no valor global estimado de r$ 336 .000,00 (trezentos 
e trinta e seis mil reais) .A despesa do contrato acima mencionado ocor-
rerá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
2011 10 302 010 4 078 0001 339013 17 0 50 1; 2011 10 302 010 4 078 
0001 339036 08 0 50 1; 2011 10 302 010 4 078 0001 339039 29 0 49 1; 
2011 10 302 010 4 078 0001 339039 29 0 50 1,  do IPSEMG, ou outras 
que vierem a substituí-las .

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021 .
thiago Bernardo Borges – Presidente do IPSEMG

29 cm -05 1540434 - 1

AvISo DE ABErturA DE LICItAÇÃo
 Pregão Eletrônico nº 2012015 .105/2021 . objeto: Aquisição de mate-
riais médico-hospitalares do tipo papelparaECGeoutrospara o abasteci-
mento do almoxarifado doHospital Governador Israel Pinheiro-HGIP, 
mediante fornecimento parcelado pelo período de 12 (doze) meses . 
Data da sessão pública: 21/10/2021, às 09h00m (nove horas), horário 
de Brasília - DF, no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . o cadas-
tramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o 
Edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, 
automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do 
pregão . o Edital poderá ser obtido nos sites www .compras .mg .gov .br 
ou www .ipsemg .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021 . Bruno ramos Stancioli 
– Gerente de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG .

3 cm -05 1540073 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ExtrAto DE tErMoS ADItIvoS DE CoNtrAtoS
Extrato dos termos Aditivos aos Contratos J .017 .0 .2018 - CEMAC 
- Centro de Especialidades Médicas Aloísio de Carvalho ., CNPJ nº 
19 .770 .086/0001-60; J .068 .0 .2017 - r .A . Arbex - Gestão Imobiliária 
Ltda ., CNPJ nº 07 .751 .642/0001-71 . objeto: Inclusão de Cláusula de 
Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13 .709/2018 . Assinatura: 
05/10/2021 .

2 cm -05 1540187 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
 1ª rEPuBLICAÇÃo/rEABErturA Do EDItAL DE 

CHAMAMENto PÚBLICo Nº 032/2020 PArA CoNtrAtAÇÃo 
DE PrEStADorES DE SErvIÇoS DE SAÚDE Ao SuS-MG

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Estadual de 
Saúde – SES-MG, torna público o credenciamento para contratação, 
por inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídicas privadas prestado-
ras de serviços na área de saúde em conformidade com o disposto no 
Edital de Chamamento Público nº 032/2020, no município de Mariana/
MG . todas as informações referentes a este instrumento poderão ser 
obtidas pelos interessados, em dias úteis, no horário de 9:00 às 16:00h, 
na urS - BH/Cidade Administrativa- Edifício Gerais 14º andar - rodo-
via Papa João Paulo II - B . Serra verde, nº4143 - BH / MG - CEP: 
31630-900 - Sessão on-line/Videoconferência. E-mail: srs.bh@saude.
mg .gov .br . objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas de direito pri-
vado para contratação, de forma complementar, de serviços de assistên-
cia à saúde aos usuários do SuS, em conformidade com a Constituição 
Federal de 1988 e de acordo com o quadro abaixo:

Descrição Meta 
Física

valor mensal 
(r$)

Diagnóstico por Tomografia 07 706,19
total de Serviços a serem contratados 07 706,19

 A data para apresentação da documentação de habilitação será no dia 
18/10/2021, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!MG) 
pelo peticionamento: SES - Credenciamento por meio de Chamamento 
Público das 9h às 16h . A Sessão de Chamamento Público ocorrerá às 
09:00h no dia 19/10/2021, via videoconferência. O presente Edital será 
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, devendo ser 
datado e assinado pela autoridade que o expedir e vigerá até 17/11/2025 
a partir da data de sua republicação, podendo ocorrer habilitação de 

interessados em momento posterior, conforme novas republicações que 
possam ocorrer, e desde que atendidos todos os requisitos do referido 
Edital . o Edital completo e a minuta contratual estão à disposição dos 
interessados na (SrS/GrS) de Belo Horizonte .

 Juliana ávila teixeira – Subsecretária de regulação do Acesso a 
Serviços e Insumos de Saúde . Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021 . 

8 cm -05 1540411 - 1

 ExtrAto DE rEtIFICAÇÃo
 Retifica o Extrato do Contrato nº 9292250/2021de prestação de ser-
viços, firmado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua 
Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa Aymore Pneus Ltda em con-
formidade com o processo de compras nº 1321015 000050/2021, publi-
cado no “Diário Oficial de Minas Gerais” no dia 05/10/2021, página 
47, coluna 03:
 Onde se lê: “ Assinam: André de Andrade Ranieri pela Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais
 Leia-se: “Assinam: Darlan venancio thomaz Pereirapela Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais” .

3 cm -05 1540483 - 1

 1ª rEPuBLICAÇÃo/rEABErturA Do EDItAL DE 
CHAMAMENto PÚBLICo Nº 08/2019 PArA CoNtrAtAÇÃo 

DE PrEStADorES DE SErvIÇoS DE SAÚDE Ao SuS-MG
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Estadual de 
Saúde – SES-MG, torna público o credenciamento para contratação, 
por inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídicas privadas prestado-
ras de serviços na área de saúde em conformidade com o disposto no 
Edital de Chamamento Público nº 08/2019, no município de Piracema/
MG . todas as informações referentes a este instrumento poderão ser 
obtidas pelos interessados, em dias úteis, no horário de 9:00 às 16:00h, 
na Superintendência/Gerência Regional de Saúde (SRS/GRS) de Divi-
nópolis, no endereço: Av . Antônio olímpio de Morais, 2100 - Bairro 
Santa Clara – CEP: 35500-071 - Divinópolis/MG - Sessão on-line/
Videoconferência. E-mail: grs.div@saude.mg.gov.br. Objeto: Creden-
ciamento de pessoas jurídicas de direito privado para contratação, de 
forma complementar, de serviços de assistência à saúde aos usuários do 
SuS, em conformidade com a Constituição Federal de 1988 e de acordo 
com o quadro abaixo:

Descrição Meta 
Física

valor mensal 
(r$)

Diagnóstico em Laboratório Clínico 408 1 .553,62
total de Serviços a serem contratados 408 1 .553,62

 A data para apresentação da documentação de habilitação será no dia 
19/10/2021, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!MG) 
pelo peticionamento: SES - Credenciamento por meio de Chamamento 
Público das 9h às 16h . A Sessão de Chamamento Público ocorrerá às 
15:00h no dia 20/10/2021, via videoconferência. Este edital vigerá até 
03/09/2024 a partir da data de sua republicação, podendo ocorrer habi-
litação de interessados em momento posterior, conforme novas republi-
cações que possam ocorrer, e desde que atendidos todos os requisitos 
deste Edital . o Edital completo e a minuta contratual estão à disposição 
dos interessados na (SrS/GrS) de Divinópolis . 

Juliana ávila teixeira – Subsecretária de regulação do Acesso a 
Serviços e Insumos de Saúde . Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021 .

8 cm -05 1540375 - 1

 1ª rEPuBLICAÇÃo/rEABErturA Do EDItAL DE 
CHAMAMENto PÚBLICo Nº 03/2019 PArA CoNtrAtAÇÃo 

DE PrEStADorES DE SErvIÇoS DE SAÚDE Ao SuS-MG
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria Estadual de 
Saúde – SES-MG, torna público o credenciamento para contratação, 
por inexigibilidade de licitação, de pessoas jurídicas privadas presta-
doras de serviços na área de saúde em conformidade com o disposto 
no Edital de Chamamento Público nº 03/2019, no município de Sar-
doá/MG . todas as informações referentes a este instrumento poderão 
ser obtidas pelos interessados, em dias úteis, no horário de 9:00 às 
16:00h, na Superintendência/Gerência Regional de Saúde (SRS/GRS) 
de Governador valadares no endereço: rua Marechal Floriano, 1289 - 
Centro - Cep: 35010-141 - Sessão on-line/Videoconferência. E-mail: 
srs.gv@saude.mg.gov.br. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
de direito privado para contratação, de forma complementar, de servi-
ços de assistência à saúde aos usuários do SUS, em conformidade com 
a Constituição Federal de 1988 e de acordo com o quadro abaixo:

Descrição Meta 
Física

valor mensal 
(r$)

Diagnóstico em Laboratório Clínico 149 548,68
Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos 95 466,28
total de Serviços a serem contratados 244 1 .014,96

 A data para apresentação da documentação de habilitação será no dia 
20/10/2021, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!MG) 
pelo peticionamento: SES - Credenciamento por meio de Chamamento 
Público das 9h às 16h . A Sessão de Chamamento Público ocorrerá às 
09:00h no dia 21/10/2021, via videoconferência. Este edital vigerá 
até 14/06/2024 a partir da data de sua republicação, podendo ocorrer 
habilitação de interessados em momento posterior, conforme novas 

republicações que possam ocorrer, e desde que atendidos todos os 
requisitos deste Edital . o Edital completo e a minuta contratual estão à 
disposição dos interessados na (SrS/GrS) de Governador valadares . 

Juliana ávila teixeira – Subsecretária de regulação do Acesso a 
Serviços e Insumos de Saúde . Belo Horizonte, 04 de outubro de 2021 .

8 cm -05 1540370 - 1

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo
 Extrato do 5º termo Aditivo ao Contrato nº 9157196 de prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, em Grupos Motores 
Geradores Incorporados ao Imóvel, bem como o fornecimento e substi-
tuição de peças, para os equipamentos das Superintendências Regionais 
de Saúde de diversas unidades da Secretaria de Estado de Saúde, decor-
rente do processo de compras nº 1501558 00022/2017, celebrado entre 
o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado 
de Saúde e a tF ENGENHArIA E rEPrESENtAÇÕES LtDA ., ins-
crita no CNPJ nº 23 .972 .729/0001-25 . objeto: “prorrogação do perí-
odo de vigência do Contrato n° 9157196/2017 por 12 (doze) meses a 
partir de 04/10/2021 à 03/10/2022, com reajuste de preços pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, de acordo com a 
Cláusula Décima Primeira do contrato original” . o valor global do con-
trato sofrerá reajuste de 9,68%, passando de r$ 392 .942,82 (trezen-
tos e noventa e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta 
e dois centavos) para r$ 430 .979,68 (quatrocentos e trinta mil nove-
centos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) . Data da assi-
natura: 01/10/2021 . Assinam: Janaina Passos de Paula pela Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas Gerais e Lauro Franco vilarinho pela 
contratada .

5 cm -05 1540276 - 1

 ExtrAto DE CoNtrAto
Extrato do Contrato nº 9293028/2021de fornecimento, firmado entre o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de 
Saúde e a Empresa Max Comércio e Manutenção de Moveis Eireli em 
conformidade com o processo de compras nº 1321151 000056/2021 . 
objeto: Aquisição e instalação de divisória modular removível eleva-
ção painel cego piso ao teto (PD = 2630 mm) e de Porta de giro cega 
piso ao teto (sem bandeira) em Divisoria Modular removivel eleva-
ção painel cego piso ao teto (PD = 2630 mm); destinados em aten-
der a Sala de Situação em Saude, da Secretaria de Estado de Saude de 
Minas Gerais . o valor global do contrato é de r$ 176 .616,00 (cento e 
setenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais) pelo período de vigên-
cia de 60 meses . Data da assinatura: 05/10/2021 . Assinam: André de 
Andrade ranieripela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
e Ivana Antenucci Monção pela contratada . Gestor do contrato: Wag-
ner Felipe Patricio Maia, Masp: 14352819-Gestor Substituto: Silvio 
roberto Andrade viana Masp: 838638-5 - Fiscal do Contrato: Cristiano 
Gutemberg da Cunha - Masp:1472994-1- Fiscal Substituto: Mariana 
Marques da Cunha Masp:1485418-6 .

4 cm -05 1540289 - 1

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo
 Extrato do 4º termo Aditivo ao Contrato nº 9196632 de prestação 
mensal de Serviço telefônico Fixo Comutado (StFC), na modalidade 
Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, 
decorrente do processo de compras nº 53/2018, celebrado entre o Estado 
de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde 
e a oI S/A - EM rECuPErAÇÃo JuDICIAL, inscrita no CNPJ nº 
76.535.764/0001-43. Objeto: “prorrogação de vigência do Contrato nº 
9196632/2018 pelo período de 12 (doze) meses a partir de 04/10/2021 
à 03/10/2022 e o reajuste monetário com base no índice ISt, publicado 
pela ANAtEL” . o valor global do contrato sofrerá reajuste de 19,01%, 
passando de r$ 249 .145,01 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e 
quarenta e cinco reais e um centavo) para r$ 296 .536,24 (duzentos 
e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro 
centavos) . Data da assinatura: 01/10/2021 . Assinam: André de Andrade 
ranieri pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Eduardo 
Camargos Lopes Batista e Mitsuo orlando Nonaka pela contratada .

 SECrEtArIA DE EStADo DE SAÚDE
 ExtrAto DE tErMo ADItIvo

 Extrato do 4º termo Aditivo ao Contrato nº 9157191 de prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, em Grupos Motores 
Geradores Incorporados ao Imóvel, bem como o fornecimento e substi-
tuição de peças, para os equipamentos das Superintendências Regionais 
de Saúde de diversas unidades da Secretaria de Estado de Saúde, decor-
rente do processo de compras nº 1501558 00022/2017, celebrado entre 
o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de 
Saúde e a KSM MANutENÇÃo DE MáQuINAS E EQuIPAMEN-
toS LtDA - ME, inscrita no CNPJ nº 11 .319 .926/0001-60 . objeto: 
“prorrogação do período de vigência do Contrato n° 9157191/2017 por 
12 (doze) meses a partir de 04/10/2021 à 03/10/2022, com reajuste de 
preços pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
de acordo com a Cláusula Décima Primeira do contrato original” . o 
valor global do contrato sofrerá reajuste de 9,68%, passando de r$ 
368 .311,71 (trezentos e sessenta e oito mil e trezentos e onze reais e 
setenta e um centavos) para R$ 403.964,28 (quatrocentos e três mil 
novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) . Data da 
assinatura: 01/10/2021 . Assinam: Janaina Passos de Paula pela Secre-
taria de Estado de Saúde de Minas Gerais e José Muniz Pereira pela 
contratada .

9 cm -05 1540272 - 1

EDItAL Nº 6/2021
o Diretor de Prestação de Contas, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do parágrafo 1º, do art . 5º do Decreto Estadual nº 46 .830/2015, 
NotIFICA Por MEIo DE EDItAL, pelo fato de estar em local igno-
rado ou incerto, o Sr . robert William de Carvalho, inscrito no CPF 
nº 418 .178 .006-63, e a qualquer um, que possa interessar, em nome 
da própria oNG Defesa Social de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ 
nº 06.847.653/0001-97, acerca do Termo de Convênio nº 1931/2012, 
firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e a 
oNG Defesa Social de Belo Horizonte na data de 18/12/2012, onde 
apurou-se o valor de r$767 .929,42 (setecentos e sessenta e sete mil 
novecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) montante 
total do dano ao erário, corrigido e atualizado até 31/10/2021
Nos termos do art . 12 parágrafo 2º do Decreto Estadual nº 46 .830/2015, 
sobre o valor total devido incidirá a taxa referencial do Sistema Espe-
cial de Liquidação e Custódia – SELIC –, disponibilizada no sítio www .
receita .fazenda .gov .br .
o prazo para apresentar defesa da decisão de Apuração do Dano ou efe-
tuar o ressarcimento dos valores é de 10 (dez) dias, nos termos do art . 
12 do Decreto Estadual nº 46 .830/2015 .
Esta Notificação será efetivada 5 (cinco) dias após a publicação (art. 6º, 
alínea “b”, inciso v do decreto Estadual Nº 46 .830/2015) .
Publique-se . os anexos encontram-se disponíveis no processo SEI 
1320.01.0031643/2019-19 e através do e-mail dpc@saude.mg.gov.br.

5 cm -05 1540126 - 1

AvISo DE HoMoLoGAÇÃo
A Superintendência de Gestão no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no inciso vI, do art . 43 da Lei 8666/93 e usando das prerro-
gativas contidas no artigo 9º, §5º da resolução SES/MG nº 7 .711/2021, 
e alterações ulteriores,rESoLvE:
HoMoLoGAro procedimento licitatório na modalidade Pregão Ele-
trônico nº1321151 - 44/2021, tipo menor preço, cujo objeto é Aquisição 
de 19 veículos de passeio - transporte de equipes, Lote 01 FrACAS-
SADo e Lote 02 DESErto .

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021
Laíse Sofiade Macedo Rodrigues

Superintendência de Gestão 
3 cm -05 1540117 - 1

 tErMo ADItIvo
2º tErMo ADItIvo Ao tErMo DE PErMISSÃo GrAtuItA DE 
uSo Nº 152/2020 - ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0095223/2020-62 . 
PErMItENtE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secre-
taria de Estado da Saúde - SES/MG . PErMISSIoNárIo (A): 
ASSoCIAÇÃo BENEFICENtE BoM SAMArItANo, CNPJ: 
25.112.574/0001-82. OBJETO: Prorrogação da vigência do TERMO 
DE PErMISSÃo DE uSo Nº 152/2020 (19790830) por 6 (seis) 
meses, a partir de 06/10/2021, até 05/04/2022, nas mesmas condições 
pactuadas . Data de Assinatura: 05/10/2021 .

tErMo DE DoAÇÃo
termo de Doação Eletrônico Nº 3187/2021 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0080065/2020-85 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG . DoNAtárIo: 
Município de Paraisópolis . objeto: 2 (Duas) Bombas Costal de Pulve-
rização Manual . valor unitário: r$ 307,74 valor total r$ 615,48 Con-
forme Evento SEI: 33064992 Data de assinatura: 21/09/2021 .
termo de Doação Eletrônico Nº 3186/2021 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0050447/2020-06 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG . DoNAtárIo: 
Município de Juatuba . objeto: 1 (uma) Bomba Costal de Pulverização 
Motorizada . valor unitário: r$ 2 .752,40 valor total r$ 2 .752,40 Con-
forme Evento SEI: 33061969 . Data de assinatura: 21/09/2021 .

5 cm -05 1540452 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

AvISo DE LICItAÇÃo 
A Hemominas comunica que realizará, através do sítio www .com-
pras .mg .gov .br, Pregão eletrônico/proc . nº 2320310 .341/2021, SEI 
2320 .01 .0010633/2021-35, para Ferritina, reagente ferro e reagente 
capacidade ligadora de ferro com sessão no dia 27/10/2021 às 09:00 
horas .
Data e hora limite para cadastramento das propostas no site . Licitação 
baseada na Lei 8 .666/93 . o edital encontra-se disponível na r . Grão 
Pará 882, s.501, 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 .

3 cm -05 1539919 - 1

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
CoMuNICADo FuNED Nº 02

EDItAL FuNED Nº 02/2021
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, torna público o RESULTADO FINAL dos candidatos aprovados no  Edital FUNED nº 02/2021, publicado em 14 de julho de 2021, que trata de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, conforme autorização do CoFIN por meio do of . CoFIN nº0183/2021 e nos termos do inciso Ix do artigo 37 da Constituição da república para a Fundação Ezequiel .
A classificação completa está disponível no site da Funed (www.funed.mg.gov.br).
rESoLvEM:
Art. 1° - Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado, de que tratao Edital Funed 02/2021, publicado na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, de 14 de julho de 2021, para exame médico admissional e posteriormente apresentação da documentação 
necessária à celebração e assinatura do contrato administrativo, conforme relacionados abaixo:

Carreira equivalente CPF Candidatos selecionados
FUNED 01 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de projetos de transferência de tecnologias de vacinas * *Não houve candidato classificado para esta fase.
FUNED 02 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia - Farmacêutico * *Não houve candidato classificado para esta fase.

FUNED 03 - Técnico de Saúde e Tecnologia - Técnico em Qualificação e Validação de Sistemas Computadorizados 122 .097 .906-62 William Salustriano Bornaki
121 .320 .276-09 Marcello Henrique rodrigues de oliveira

FuNED 04 - Analista e Pesquisador de Saúde e tecnologia – Analista de Sistemas * * Não houve candidato classificado para esta fase.

FuNED 05 - Analista e Pesquisador de Saúde e tecnologia – Analista de Segurança da Informação * *Não houve candidato aprovado nesta fase . 
FuNED 06 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico de Desenvolvimento * * Não houve classificado para esta etapa.
FuNED 07 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico de redes e telecomunicações 050 .625 .616-20 Warley Aguilar Meireles
FuNED 08 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Administração 118 .028 .196-90 rafaela Luiza Pacheco Sebastião
Funed 09 - Analista e Pesquisador de Saúde e tecnologia – Nutrição 069 .930 .326-51 Anamaria Almeida Brozinga Nunes

FuNED 10 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Gestão de Estoque de Laboratórios 013 .181 .236-07 Silvania Aparecida Guerra Almeida
683 .324 .246-15 rogério Sales de oliveira

FuNED 11 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em CFtv 112 .469 .376-97 tulio Felix Andrade
FuNED 12- técnico de Saúde e tecnologia – Assistente Administrativo 679 .606 .006-78 Eliana das Graças Fonseca Mascarenhas

FuNED 13 - técnico de Saúde e tecnologia– técnico em Laboratório 016 .559 .286-94 Juliana Marques Madureira
055 .598 .866-02 Claudia Aparecida dos Santos

FuNED 14 - Analista e Pesquisador de Saúde e tecnologia – Analista Jurídico 059 .502 .626-54 Michelline raquel Sampaio Freire
FuNED 15 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Administração 044 .486 .826-76 Leandro ramos da Mata
FuNED 16 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Enfermagem 057 .111 .326-52 Josiene Aparecida Alves Fernandes
FuNED 17 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Segurança do trabalho 081 .601 .516-32 Jacqueline Pinto da Silva

FuNED 18 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico Contábil Financeiro
902 .024 .306-34 Micheli Cristiane dos reis Lana
027 .158 .656-78 Luciana de Souza reis Guimarães
042 .547 .006-79 Janaina Eustáquio vilaça

FuNED 19 - Analista e Pesquisador de Saúde e tecnologia – Analista de Compras 072 .602 .566-64 Daniele Cristina de rezende
FuNED 20 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Compras 024 .974 .076-14 Claudia águida ventura
FuNED 21 - técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Administração * *Não houve classificados para esta etapa.
FUNED 22 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Validação e Qualificação de Sistemas Computadorizados 035 .686 .316-60 Anízio Bastos de Souza
FuNED 23 - Analista e Pesquisador de Saúde e tecnologia – Analista de Desenvolvimento de Medicamentos Biológicos 003 .636 .286-73 Karla de Santana Evangelista
FuNED 24 – técnico de Saúde e tecnologia – técnico em Gestão da Qualidade 042 .311 .776-94 valéria terezinha Alves
FUNED 25 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Edificações * *Não houve classificados para esta etapa.

As orientações para o exame médico e posse serão disponibilizadas no site da Funed .
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2021 .

Dario Brock ramalho
Presidente da Fundação Ezequiel Dias
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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 3202110052248480134.
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