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Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia
de Minas Gerais - HEMOMINAS
EXTRATO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PSS
EDITAL PRE Nº 02/2021.
ATO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS
SIMPLIFICADO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS DE 12 NOVEMBRO DE 2021.
CONVOCAÇÃO 3ª ETAPA: ENTREVISTA
A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - Hemominas, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento
de Processos Seletivos Simplificados,no uso das atribuições definidas noitem III, do art 2º da Portaria PRE nº 107, de 25 de março de 2021, e item
7.16doEdital PRE Nº02/2021,convoca para a 3ª Etapa: Entrevista, oscandidatos classificados para o cargo de Assistente Técnico de Hematologia e
Hemoterapia, Categoria Profissional: Auxiliar Administrativo –UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE POÇOS DE CALDAS
NOME DO CANDIDATO
DATA
HORÁRIO
LOCAL
RITA DE FATIMA LEMOS
18/11/2021
8:00
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE POÇOS DE CALDAS
JÉSSICA TALITA DA SILVA
18/11/2021
8:30
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE POÇOS DE CALDAS
ISAIAS VIANA DE SOUZA
18/11/2021
9:00
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE POÇOS DE CALDAS
FABIANA BORGES
18/11/2021
9:30
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE POÇOS DE CALDAS
Comissão Especial de Acompanhamento de Processos Seletivos Simplificados Fundação Hemominas
8 cm -12 1555404 - 1
EXTRATO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PSS
EDITAL PRE Nº 02/2021.
ATODA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS
SIMPLIFICADO DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS DE 12 NOVEMBRO DE 2021.
CONVOCAÇÃO 3ª ETAPA: ENTREVISTA
A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - Hemominas, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento
de Processos Seletivos Simplificados, no uso das atribuições definidas no item III, do art 2º da Portaria PRE nº 107, de 25 de março de 2021, e item
7.16 do Edital PRE Nº02/2021, convoca para a 3ª Etapa: Entrevista, oscandidatos classificados para o cargo de Analista da área de Hematologia e
Hemoterapia, Categoria Profissional: Biólogo –HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE
NOME DO CANDIDATO
DATA
HORÁRIO
LOCAL
CINTHIA BERNARDES GOMES
16/11/2021
10:00
HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE
JOMARA MENDES GONÇALVES
16/11/2021
10:30
HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE
ANDREA MÁRCIA SOUZA
16/11/2021
11:00
HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE
CARLA PATRÍCIA BAREZANI
16/11/2021
11:30
HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE
Comissão Especial de Acompanhamento de Processos Seletivos Simplificados.Fundação Hemominas
8 cm -12 1555405 - 1
EXTRATO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA
COM INTERV. DE AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Nº 047/2021.
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS (Hemocentro de Belo Horizonte)
e o CLÍNICA MÉDICA UNI-RIM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA, com interveniência da Agência Transfusional da ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE JOÃO MONLEVADE
– HOSPITAL MARGARIDA. Objeto: Prestação de serviços hemoterápicos. Vigência 60 (sessenta) meses contados da data de sua publicação.
Processo SEI 2320.01.0006402/2021-06.
2 cm -12 1555669 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
A Hemominas comunica que realizará, através do sítio www.compras.mg.gov.br, pregão eletrônico/proc. nº 2320310.413/2021, SEI
2320.01.0009288/2021-72, para Álcool etílico hidratado com sessão no dia 26/11/2021 às 09:00 horas. Pregão eletrônico/proc. nº
2320310.403/2021, SEI 2320.01.0011009/2021-68, para Manutenção
em aparelhos de ar-condicionado com sessão no dia 07/12/2021 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 -12 1555849 - 1

TORNA-SE SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
COMPRA DE ENERGIA REGULADA – CCER, E TERCEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD: CT-5007833673/2017-A3 - PN:7000081603 IN:3009007874 - Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais/Hemominas e A EMPRESA
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.– OBJETO: A vigência do CONTRATO será prorrogada pelo prazo de 12 meses, a partir de 05.12.2021,
respeitado o limite indicado no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e se, até
180 (cento e oitenta) dias antes do término de cada período, o ACESSANTE não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário. Para efeitos legais,o CONTRATO tem o valor estimado de R$
223.990,78(duzentos e vinte três mil, novecentos e noventa reais e
setenta e oito centavos). As despesas decorrentes deste contrato correram a conta da seguinte Dotação orçamentária: 2321 10 302 123 4
540 0001 3 3 90 39 69; Fonte:10; Procedência: 1; IAG: 0; U.E: 2320
011 e UPG: 301
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 9270.197/21
Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado
de Minas Gerais/Hemominas e MS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LTDA – OBJETO: fica a execução do Lote 1 do contrato prorrogado
por 60 (sessenta) dias, a partir de 20/11/2021, diante dos fatos expostos
nos documentos 37518403 e 37534341. A validade deste Termo Aditivo depende da sua publicação em extrato, no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais, a ser providenciada pela Fundação Hemominas.
EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA – CCER, E
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD:
CONTRATO: CT-CT- 5011865140/2017-A4/ CONTRATO Nº
9164.517/17 - PN: 7000081600 IN: 3011100449 - Partes: Fundação
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais/
Hemominas e A EMPRESA CEMIG - Companhia Energética de Minas
Gerais – OBJETO: Constitui objeto desse Termo Aditivo a alteração
da vigência do CCER CT– 5011865140/2017 de 01/12/2017, Na cláusula 2ª – VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO, do CONTRATO, o item
2.1.1 passa a ter a seguinte redação: “2.1.1 A vigência do CONTRATO
será prorrogada pelo prazo de 12 meses, a partir de 05/12/2021. Este
prazo será automaticamente prorrogado por mais 12 (doze) meses, e
assim sucessivamente, até um total de 24 (vinte e quatro) meses se, até
180 (cento e oitenta) dias antes do término de cada período, o CONSUMIDOR não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em

contrário. ”Cláusula Terceira – Na cláusula 17ª do CONTRATO ora
aditado, passa-se a ler: Para efeitos legais, o CONTRATO tem o valor
estimado de R$ 241.953,86 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos
e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos). D.O: 2321 10 302
123 4 405 0001 3 3 90 39 69; Fonte:10; Procedência: 1; IAG: 0; U.E:
2320027 e UPG: 1010.
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9292.057/21
Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de
Minas Gerais/Hemominas e DEIVED FERREIRA CPF 058.594.966-21
– ME. – OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a Prestação de Serviço de Manutenção do Sistema de Vigilância Eletrônica na
Unidade da Fundação Hemominas em Uberaba, que serão prestados
nas condições estabelecidas no Edital (32801056) na Proposta vencedora (34984479) e no Anexo I deste Contrato (35016932). Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do seu
extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses.
O valor total da contratação é de R$ 13.700,00 (Treze mil e setecentos
Reais). D.O: 2321 10 302 123 4 540 0001 3 3 90 39 21, IAG 0, Fonte:
10 - IPU: 1 ; Unidade de Programação do Gasto - UPG 504, Unidade
Executora: 2320.022
EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
COMPRA DE ENERGIA REGULADA – CCER, E CONTRATO
DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – CUSD:
CT-5007833673/2017-A3 - PN:7000081603 - IN:3009007874
Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de
Minas Gerais/Hemominas e A EMPRESA CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais – OBJETO: A vigência do Contrato será prorrogada pelo prazo de 12 meses, a partir de 05.12.2021, respeitado o limite
indicado no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e se, até 180 (cento e oitenta)
dias antes do término de cada período, o ACESSANTE não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário. Para efeitos
legais,o CONTRATO tem o valor estimado de R$ 223.990,78(duzentos
e vinte três mil, novecentos e noventa reais e setenta e oito centavos).
D.O: 2321 10 302 123 4 540 0001 3 3 90 39 69; Fonte:10; Procedência:
1; IAG: 0; U.E: 2320 011 e UPG: 301.
2320.01.0004491/2021-96 - EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
AO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 15/21
Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de
Minas Gerais/Hemominas e o Município de Betim -M Objeto: Altera a
Cláusula Segunda do Termo de Cooperação Mútua nº15/21 e convalida
todos os atos administrativos referentes ao objeto do Termo de Cooperação Mútua nº 15/21 no período compreendido entre 11/05/2021 até
a data de assinatura do presente instrumento - Assinam o Termo: Pela
Fundação Hemominas, Dra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi, e pelo
Município de Betim Sr. Augusto Viana da Rocha
21 cm -12 1555763 - 1

Fundação Ezequiel Dias - FUNED
EDITAL FUNED Nº 03/2021
RETIFICAÇÃO Nº 01
A Fundação Ezequiel Dias elencada no Decreto Estadual 47.910 de 07 de abril de 2020, nos termos da Lei 23750 de 23/12/2020, bem como do Decreto n.º 48.097/20 tornam pública a retificação processada no Edital Funed 03/2021, publicado em 12 de novembro de 2021, que trata de Processo Seletivo
Púbico Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias, nos termos da legislação e das normas deste Edital.
No requisito 4.1.2.3 ;
Onde se lê:
4.1.2.3 Serão pontuadas apenas as experiências profissionais informadas pelo candidato que sejam compatíveis com as atribuições da vaga selecionada e que excedam o tempo de experiência obrigatória exigida na etapa de Candidatura e Habilitação, se for o caso.
Leia-se:
4.1.2.3 Serão pontuadas apenas as experiências profissionais informadas pelo candidato que sejam compatíveis com as atribuições da vaga selecionada e que excedam o tempo de experiência obrigatória exigida na etapa de Candidatura e Habilitação, se for o caso. A experiência excedente precisa ter
pelo menos 1 ano completo para ser pontuada.
No requisito 7.3 , letra o;
Onde se lê:
o) Registro no Conselho de Classe, quando for o caso.
Leia-se:
o) Registro no Conselho de Classe e Certidão de Registro e Regularidade , quando for o caso
No anexo I - FUNED 03 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação
Onde se lê:
FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

CARGA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e
impulsionar a adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD;
° Implantar e operar soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar
e soluções de segurança da informação;
40 horas cumpridas de acordo sistemas
Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monitorar ameaças
com a necessidade do serviço °tecnológicas
externas e internas;
° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de ameaças; Planejar, entregar e
garantir a blindagem de soluções de TI;
° Acompanhar continuamente o cenário de segurança global.

3464,43
+
GIEFS
Analista e Pesquisador de Saúde +R$53,00/dia, referente à ajuda Nível superior
e Tecnologia – APST
de
custo
por
dia
efetivamente trabalhado

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Graduação em Sistema de Informação ou
Ciência da Computação ou Engenharia de
Sistemas ou Engenharia da Computação ou
Processamento de Dados ou Desenvolvimento de Sistema ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Gestão da Tecnologia
da Informação ou Rede de Computadores ou
Banco de Dados ou Sistema para Internet.

1

Leia-se:
FUNED 01 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de projetos de transferência de tecnologias de vacinas e Produção de Biológicos
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/qZNbzePaHKVTc3ns7
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

3464,43
+
GIEFS
Analista e Pesquisador de +R$53,00/dia, referente à ajuda Nível superior
Saúde e Tecnologia – APST de
custo
por
dia
efetivamente trabalhado

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

3464,43
+
GIEFS
Analista e Pesquisador de +R$53,00/dia, referente à ajuda Nível superior
Saúde e Tecnologia – APST de
custo
por
dia
efetivamente trabalhado

CARGA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

° Atuar na equipe responsável pelo gerenciamento de projetos de transferência de tecnologia de medicamento biológico e
auxiliar o fiscal de contrato entre Funed e transferidor de tecnologia. Participar da elaboração do mapeamento de processos e planejamento operacional das atividades do processo em transferência, de acordo com as fases do projeto. Avaliar
documentação técnica disponibilizada pelo detentor da tecnologia (procedimentos, registro, ordem de produção). Realizar
a integração das ações dos envolvidos no projeto, seja internamente na Funed ou com parceiros externos. Leitura e interpretação de documentos técnicos e participação em reuniões com especialistas e representantes da empresa detentora da
tecnologia, na língua inglesa
° Preparar área de Preparo de Soluções e Formulação para certificação em Boas Práticas de Fabricação e início de
operação.-Participar da definição dos parâmetros de processo de formulação de vacinas, soros e demais produtos biológicos.
40 horas cumpridas de -Desenvolver os kits de materiais necessários aos processos da área.
acordo com a necessi- ° Elaborar os procedimentos aplicáveis à área de Preparo de Soluções e Formulação da Produção Farmacêutica.
dade do serviço
° Desenvolver os procedimentos de limpeza e esterilização.
° Elaborar as instruções de trabalho para uso e limpeza de equipamentos, em conjunto com os operadores de máquina.
° Atuar em interface com as demais áreas da Funed para execução da rotina de produção.-Participar dos estudos de Holding
Time.
- Participar dos estudos e coordenar a execução dos estudos de simulação asséptica. - Participar na execução
das validações de processo e limpeza.
°- Realizar treinamentos e/ou programar treinamentos para os funcionários da área. Condição física compatível com a
função, a ser declarada pelo candidato aprovado no exame admissional e podendo ser exigidos exames ou laudos complementares pela medicina do trabalho: Coordenação motora fina para montagem de sistema com consumíveis para produção
asséptica e capacidade de operação de máquinas de processo de formulação asséptica.
° Não apresentar quadro alérgico à exposição de matérias-primas de fabricação de medicamentos.

FUNED 02 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Sistemas
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
CARGA
ATRIBUIÇÕES
HORÁRIA

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Graduação em Farmácia ou Engenharia Química ou Engenharia de Produção ou Biologia ou Biomedicina;
2.Experiência profissional mínima de
01 ano comprovada em Indústria Farmacêutica e
3.Registro no respectivo conselho de
classe
*A comprovação de Experiência para
esta vaga deverá ser através de carteira
assinada ouDeclaração da instituição
contendo as atividades desenvolvidas
pelo profissional seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do edital

2

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

1.Graduação em Sistema de Informação
ou Ciência da Computação ou Engenhade Sistemas ou Engenharia da ComDesenvolver e implantar sistemas web e mobile, dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando ria
40 horas cumpridas de °sua
ou Processamento de Dados
arquitetura, utilizando ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar putação
acordo com a necessi- ambiente
ou
Desenvolvimento de Sistema ou
informatizado, prestando suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica.
dade do serviço
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
ou Gestão da Tecnologia da Informação
ou Rede de Computadores ou Banco de
Dados ou Sistema para Internet.

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 3202111130013160160.

VAGAS

1
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FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

CARGA
HORÁRIA

ESCOLARIDADE

3464,43
+
GIEFS
Analista e Pesquisador de Saúde +R$53,00/dia, referente à ajuda Nível superior
e Tecnologia – APST
de
custo
por
dia
efetivamente trabalhado

ATRIBUIÇÕES

° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD;
° Implantar e operar soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar sise soluções de segurança da informação;
40 horas cumpridas de acordo temas
Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monitorar ameaças tecnológicom a necessidade do serviço °cas
externas e internas;
° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de ameaças; Planejar, entregar e garantir a blindagem de soluções de TI;
° Acompanhar continuamente o cenário de segurança global.

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Graduação em Sistema de Informação ou
Ciência da Computação ou Engenharia de
Sistemas ou Engenharia da Computação ou
Processamento de Dados ou Desenvolvimento de Sistema ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Gestão da Tecnologia
da Informação ou Rede de Computadores ou
Banco de Dados ou Sistema para Internet.

1

FUNED 04 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Química
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/qZNbzePaHKVTc3ns7
CARREIRA
EQUIVALENTE

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

CARREIRA
EQUIVALENTE
Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à ajuda Nível médio técnico
de custo por dia
efetivamente trabalhado

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à ajuda Nível médio técnico
de custo por dia
efetivamente trabalhado

CARGA
HORÁRIA

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

ATRIBUIÇÕES

° Realização das ações necessárias para manter a gestão de sistemas de produção de água WFI e purificada e fornecer saneantes à DI em conformidade às Boas Práticas de Fabricação (RDC 301, 2019).
° Emitir e acompanhar controle de mudança relacionado aos sistemas de tratamento de água e produção de saneantes buscando melhoria contínua dos processos e produtos.
° Emitir, acompanhar e participar de investigação de não conformidades relacionadas aos sistemas de tratamento de água
40 horas cumpridas de e produção de saneantes.
acordo com a necessi- ° Participar e executar as ações designadas relativas à validação e qualificação dos sistemas de tratamento de água da DI.
dade do serviço.
° Produzir saneantes e cola vegetal para atendimento a DI.
° Realizar ações para manter o sistema de tratamento de água CENTRA qualificado;
° Elaborar e revisar procedimentos referentes às suas atividades e executar o treinamento nos mesmos e nos que lhe forem
solicitados.
° Realizar demais atividades que estejam relacionadas à sua formação, sejam pertinentes à sua área de lotação e de sua
responsabilidade.

FUNED 05– Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico de Redes e Telecomunicações
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
CARGA
ATRIBUIÇÕES
HORÁRIA
° Monitorar o ambiente de rede e executar as rotinas pré-estabelecidas de administração de ambiente de TI;
° Identificar e corrigir desvios relacionados a recursos de rede; Operar, realizar testes e homologar recursos de rede;
Executar procedimentos de segurança, pré-definidos, para ambiente de rede;
40 horas cumpridas de °° Instalar,
programar, configurar e customizar os recursos de rede, de acordo com os procedimentos operacionais e padrões
acordo com a necessi- técnicos pré-definidos;
dade do serviço
° Instalar, configurar e disponibilizar softwares aplicativos e plataformas operacionais em rede local;
° Instalação de infraestrutura para rede e telefônica (Cabeamento);
° Suporte a usuários remoto e local

VAGAS

1.Curso Técnico em química e;
2.Experiência mínima de 6 meses
como técnico em química.
3.Registro no CRQ
*A comprovação de Experiência para
esta vaga deverá ser através de carteira
assinada OU Declaração da instituição
contendo as atividades desenvolvidas
pelo profissional seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do edital.

1

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Curso técnico Informática, ou Programação ou Desenvolvimento de sistemas ou Processamento de dados ou redes
de computadores ou banco de dados ou
Telecomunicações

CR

FUNED 06 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Administração
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7
CARREIRA
EQUIVALENTE

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à ajuda Nível médio técnico
de custo por dia
efetivamente trabalhado

CARGA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

° Preparar relatórios, formulários e planilhas, por meio de coleta de dados e execução de cálculos; Confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas;
° Auxiliar na elaboração de manuais técnicos;
- Participar de equipe de projetos, pesquisas ou gerencial, dando suporte às atividades de planejamento, organização e
execução;
° Elaborar quadros demonstrativos e apresentações relativos aos trabalhos desenvolvidos na área;
° Exercer controles financeiros, contratuais e contábeis do setor;
° Desenvolver atividades de rotina no acompanhamento de processos administrativos, de aquisição e jurídicos;
tarefas específicas desenvolvidas em equipe;
40 horas cumpridas de °° Coordenar
e auxiliar no controle da movimentação dos bens patrimoniados.
acordo com a necessi- ° Registrar
Realizar
atividades
de suporte técnico e administrativo nas áreas de gestão, planejamento, elaboração, análise, avaliação, 1.Curso Técnico em Administração.
dade do serviço
execução, bem como executar atividades correlatas na respectiva área de formação técnico-profissional, compatíveis com o
nível intermediário de escolaridade no âmbito de atuação da FUNED.
° Analisar processos de compra, realizando as devidas conferências do processo logo após a definição de modalidade, auxiliar na elaboração de Editais de Licitação e atestados de utilização das minutas padrões de acordo com a análise realizada,
auxiliar na elaboração de contratos e condução da celebração destes nas suas diversas modalidades: Pregão, Dispensa de
Licitação, Inexigibilidade de Licitação, Registro de Preço, analisar processo de compra, bem como da necessidade da elaboração do termo de contrato, Auxiliar na elaboração de termos aditivos, realizar Publicações no Diário Oficial de Minas
Gerais, fazer lançamento de informações no Portal de Compras do Estado (Gerar número de contrato, publicação e apostilamentos), outras atividades correlatas a função.

VAGAS

03

FUNED 07 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em CFTV
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

+ GIEFS +R$53,00/
Técnico de Saúde e Tecno- 1700,03
dia, referente à ajuda de custo Nível médio técnico
logia – TST II
por dia efetivamente trabalhado

CARGA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

°Auxiliar na instalação, controle e execução de manutenções em instalações de equipamentos de sistema de circuito
fechado de televisão, controle de acesso e sistemas de alarmes em segurança patrimonial.
°Auxiliar a gestão da área na fiscalização da execução dos contratos de segurança e dar apoio nas atividades de proteção
das instalações físicas e de pessoas. Ter alto grau de atenção e manejo com os equipamentos e acessórios de segurança,
o funcionamento do sistema. Realizar análise de riscos e desenho de processos relacionados à segurança;
40 horas cumpridas de entendendo
Técnico em eletrônica ou telecoRealizar vistorias, bem como relatórios de não conformidades em relação às unidades, realizando intervenções a fim de 1.Curso
acordo com a necessi- °padronizar,
municações e
regularizar
e garantir o cumprimento das medidas de segurança adotadas pela fundação;
dade do serviço
2.Registro no CRT.
° Garantir a operação plena do CFTV, controle de acesso e alarmes;
° Gerir dados referente a sinistros e atividades realizadas a fim de gerar indicadores da área de segurança que norteie planos de ações de forma preventiva;
° Realizar demais atividades administrativas que estejam relacionadas à sua formação, sejam pertinentes à sua área de
lotação e de sua responsabilidade.

VAGAS

CR

FUNED 08 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Compras
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

+ GIEFS +R$53,00/dia,
Analista e Pesquisador de 3464,43
à ajuda de custo por Nível superior
Saúde e Tecnologia – APST referente
dia efetivamente trabalhado.

CARGA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

° Prestar assistência nas atividades relacionadas à aquisição de itens de materiais e serviços para produção de medicamentos, análises e exames laboratoriais, pesquisa e desenvolvimento;
° Acompanhamento, Execução e Controle dos Processos de Compra;
° Auxiliar no agrupamento de itens relacionados a indústria farmacêutica e de laboratório no planejamento de compras,
40 horas cumpridas de acompanhar o cronograma, execução e avaliação dos resultados destes itens, propondo melhorias para maior abastecimento
acordo com a necessi- da Fundação, seguindo as diretrizes de planejamento de compra.
dade do serviço.
° Atualizar catálogo de fornecedores com linha de fornecimento da área de indústria farmacêutica e de laboratório, aprimorar
a pesquisa de mercado dentro da linha de fornecimento supracitada, atualização e utilização da base de dados de orçamentos
e Banco de negócios Públicos.
° Orientar na elaboração de especificações técnicas, dar treinamentos, elaborar procedimentos, revisar o fluxo do processo
de compra, levantar indicadores de processo e outras atividades.

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Graduação em Farmácia ou Biologia
ou Química ou Engenharia Química e
2.Experiência profissional de 1 ano
em processo Indústria farmacêutica ou
laboratório;
A comprovação de Experiência para
esta vaga deverá ser através de carteira
assinada OU Declaração da instituição
contendo as atividades desenvolvidas
pelo profissional seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do edital.

CR

FUNED 09 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Compras
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

+ GIEFS +R$53,00/
Técnico de Saúde e Tecno- 1700,03
dia, referente à ajuda de custo Nível médio técnico
logia – TST II
por dia efetivamente trabalhado

CARGA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

° Desenvolver atividades relacionadas à compra de matérias-primas, equipamentos, materiais de laboratório, insumos básicos e contratação de serviços: controlando, executando os processos de compra e acompanhando os resul40 horas cumpridas de tados segundo as diretrizes do planejamento de compra.
acordo com a necessi- ° Contato com fornecedores, negociando condições comerciais e aprimorando as solicitações de propostas de
dade do serviço
orçamentos;
° Utilizações do catálogo de fornecedores, base de dados de orçamentos e Banco de negócios Públicos na pesquisa
de mercado.

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Curso Técnico em Administração ou Técnico em Química ou Técnico em Farmácia ou
Técnico em Biotecnologia.
2.Experiência: Para o Curso técnico em
administração experiência de 1 ano em rotina
administrativa. Para os cursos de Técnico em
Química, Técnico em Farmácia e Técnico em
Biotecnologia experiência profissional de 1
ano em processo Indústria farmacêutica ou
laboratório.
*A comprovação de Experiência para esta
vaga deverá ser através de carteira assinada
OU Declaração da instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 2.7.2
do edital.

CR

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 3202111130013160161.
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CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS +R$53,00/
Técnico de Saúde e Tecno- dia, referente à ajuda de Nível médio técnico
logia – TST II
custo por dia efetivamente
trabalhado

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

+ GIEFS +R$53,00/dia,
Técnico de Saúde e Tecnolo- 1700,03
referente à ajuda de custo por dia Nível médio técnico
gia – TST II
efetivamente trabalhado

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

FUNED 10 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Gestão da Qualidade
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/qZNbzePaHKVTc3ns7
CARGA
ATRIBUIÇÕES
HORÁRIA
° Monitorar e cadastrar Controles de Mudança da Diretoria Industrial;
° Compilar os pareceres técnicos emitidos e organizar os arquivos eletrônicos referentes aos Controles de mudança
(CMs);
- Monitorar os prazos de emissão de parecer técnico, elaboração do plano de ação e cumprimento dos planos de ação
de CMs;
° Imprimir, organizar, digitalizar e arquivar a documentação de qualidade da vacina meningocócica C;
- Emitir cadernos de registro de atividades e auxiliar na verificação desses cadernos para arquivamento;
° Compilar os dados para elaboração da Revisão da Qualidade de Produtos e auxiliar na elaboração do relatório;
-Arquivar e manter organizados os arquivos físicos e eletrônicos de ordens de produção e documentos relacionados às
atividades do serviço;
Auxiliar no monitoramento do cumprimento dos planos de ação referentes ao processo de Tratamento de Não Con40 horas cumpridas de °formidades,
como auxiliar no monitoramento desses registros, especificamente no recolhimento de assinaturas,
acordo com a necessi- digitalizaçãoassim
e arquivamento;
dade do serviço
° Elaborar ou revisar procedimentos e fluxos de processo das atividades sob sua responsabilidade;
° Atender solicitações de cadastro de Especificações do Requisito do Usuário (ERU) assim como a impressão desses e
encaminhamento.
° Receber e preparar documentos para arquivamento físico ou eletrônico e fazer a gestão de sua organização
° Digitar, formatar e corrigir protocolos, procedimentos, relatórios gerenciais e documentos variados, cumprindo todo
procedimento necessário referente aos mesmos;
° Participar no apoio à implementação e manutenção de certificações e acreditações;
° Acompanhar e participar de pesquisas e levantamentos de dados, elaborando planilhas e gráficos;
° Conferir e lançar dados via sistemas informatizados, realizar requisições e outros relacionados;
° Realizar demais atividades administrativas que estejam relacionadas à sua formação, sejam pertinentes à sua área de
lotação e de sua responsabilidade.

ESCOLARIDADE

+ GIEFS +R$53,00/
Analista e Pesquisador de 3464,43
referente à ajuda de custo Nível superior
Saúde e Tecnologia – APST. dia,
por dia efetivamente trabalhado

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em referência.

FUNED 11 - Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Edificações
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
CARGA
ATRIBUIÇÕES
HORÁRIA
° Planejamento;
° Orçamento;
de obra;
40 horas cumpridas de °° Fiscalização
de serviços;
acordo com a necessi- ° Medição
Elaboração
de
Relatório Diário de Obras;
dade do serviço
° Conferencia de materiais;
° Fiscalizar a utilização de EPI e EPC;
° Gestão dos resíduos.
FUNED 12 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Engenheiro Eletricista
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/qZNbzePaHKVTc3ns7
CARGA
ATRIBUIÇÕES
HORÁRIA

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1. Curso técnico em qualquer área e
2. Experiência profissional de 1 ano em gestão ou garantia da qualidade.
*A comprovação de Experiência para esta
vaga deverá ser através de carteira assinada
OU Declaração da instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 2.7.2
do edital.

CR

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Curso Técnico em Edificações e
2.Registro no respectivo conselho de classe.

CR

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Graduação em Engenharia Elétrica;
no respectivo conselho de classe
° Realizar atividades gerenciais da área como a liderança de equipes de trabalhos com 2.Registro
3.Experiência profissional mínima de 02 anos comprovada em projetos
diversos profissionais e diversificadas formações acadêmicas e culturais;
de engenharia ou de especificação de materiais construtivos para empre° Desenvolvimento de projetos complementares;
sas da área de saúde.
Elaboração de memorial descritivo;
40 horas cumpridas de °° Acompanhamento
*A comprovação da experiência para esta vaga poderá ser através de caracordo com a necessi- ° Definições técnicasdedeprojetos;  
teira assinada ou de declaração da instituição contendo a informação das
áreas laboratoriais;
dade do serviço
atividades desenvolvidas pelo profissional. Profissionais liberais pode° Especificação de materiais;  
rão comprovar experiência através de ART (Anotação de Responsabi° Orçamentação;
Técnica) registradas nos respectivos órgãos de controle (CREA)
° Planejamento e demais atividades de gestão necessárias para o andamento das ativi- lidade
ou declarações das últimas empresas onde trabalhou, estas deverão
dades da área.
estar assinadas e carimbadas. Descrevendo as atividades realizadas pelo
candidato.

CR

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2021.
Dario Brock Ramalho
Presidente da Fundação Ezequiel Dias
236 cm -12 1555682 - 1

Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais - FHEMIG
EXTRATO DE CONTRATO E TERMOS DA FHEMIG
COMPLEXO DE ESPECIALIDADES - HJK
Espécie: 1° Termo Aditivo firmado entre o Complexo de Especialidades – HJK e o Instituto Hermes Pardini S/A. Objeto: Prestação de
Serviços de Exames de Citogenética, Biologia Molecular e Patologia
Clínica Especializada Valor: R$215.000,00 (total estimado). Vigência:
18/11/2021 até 17/11/2022. Número do Processo: 0495/2020. Modalidade: PREGÃO. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4178.0001
Objeto de Gasto: 3390.3998. Fonte: 10.1 Data da Assinatura: 10 de
novembro de 2021.
3 cm -12 1555425 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
FHEMIG/Hospital Regional Antônio Dias/HRAD situado à Rua Major
Gote, 1231 - Centro - Patos de Minas - MG, comunica aos interessados
a realização dos seguintes processos: 1) Processo 0518005 205/2021 –
Pregão Eletrônico - referente à Aquisição de 04 monitores multiparâmetros neonatal e 03 oxímetros portátil neonatal para o Hospital Regional Antônio Dias/FHEMIG. A abertura da sessão de pregão terá início
previsto para o dia 25/11/2021 às 08h30min. 2) Processo nº 0518005
209/2021 – Pregão Eletrônico – referente à Aquisição de 01 Videolaringoscópio LED com Lâminas reprocessáveis e 01 Kit Cabo e Lâminas
para Intubação Difícil Tipo McCoy para o Hospital Regional Antônio
Dias/FHEMIG. A abertura da sessão de pregão terá início previsto para
o dia 26/11/2021 às 08h30min. 3) Processo 0518005 219/2021 – Pregão Eletrônico – referente à Aquisição de Monitores Multiparâmetros
para Triagem, sob a forma de entrega integral, para atender ao Hospital Regional Antônio Dias/FHEMIG. A abertura da sessão de pregão
terá início previsto para o dia 26/11/2021 às 14h00min. As propostas
comerciais deverão ser encaminhadas através do site: www.compras.
mg.gov.br. Editais à disposição no site www.compras.mg.gov.br e Serviço de Compras e Logística/HRAD. Maiores informações pelos telefones: 34.3818.6008 ou 34.9818.6006. Serviço de Compras e Logística/
HRAD/FHEMIG. E.mail: hrad.compras@fhemig.mg.gov.br e isabel.
sousa@fhemig.mg.gov.br. Patos de Minas, 12 de novembro de 2021.
5 cm -12 1555641 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS
ADITIVOS DO HOSPITAL REGIONAL DE
BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO/FHEMIG
Espécie: Contrato nº 9309071 firmado entre a FHEMIG/HRBJA e a
empresa CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Objeto: Contratação de Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica para o HRBJA (CUSD e
CCER). Valor: R$ 545.820,18 (total estimado). Vigência: 12 (doze)
meses a partir da publicação. Número do Processo: 0525005 245/2021.
Modalidade: DL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4063.0001,
Objeto de gasto: 339039-69; IAG 0; F 10.1 Data de Assinatura:
12/11/2021.
3 cm -12 1555476 - 1
EXTRATO DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 1ª
ETAPA – CONSIDERANDO A ANÁLISE DOS RECURSOS
INTERPOSTOS - ANÁLISE CURRICULAR
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais torna público o Resultado da 1ª Etapa – Considerando
Análise Curricular do Processo Seletivo Simplificado nº 78/2021 do
Centro Psíquico da Adolescência e Infância – CEPAI. O resultado
estará disponível no sítio eletrônico da FHEMIG – www.fhemig.
mg.gov.br, no dia 16/11/2021 a partir das 17h00m.
Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas
3 cm -12 1555457 - 1

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV e o (a) RECRIAR
SERVIÇOS EIRELI.Objeto: Contratação dos Serviços e Materiais para Adequação da Subestação de Energia Elétrica da Maternidade Odete Valadares.Valor: R$ 38.000,00 (total estimado).Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.Número do
Processo: 689/2021 Modalidade: PREL.Dotação Orçamentária:
2271.10.302.045.4177.0001.Objeto de gasto: 339039.21.0 F 10.1.Data
de Assinatura:11/11/2021
3 cm -12 1555631 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/FHEMIG
Espécie: 2º Termo aditivo ao contrato firmado entre a Complexo Hospitalar de Urgência - Hospital João XXIII e o (a) COMERCIAL 3ALBE
LTDA.Objeto: Prestação de serviços de gestão dos processos para as
boas práticas no processamento de produtos para à Saúde, visando
a Administração e Gerenciamento de dados, com a sistematização e
rastreabilidade informatizada, com gestão de fluxos apropriados para
o processamento de produtos para saúde utilizados na assistência à
saúde.Valor: R$ 5.778.093,00 (total estimado).Vigência: 13/11/2021 a
12/11/2022.Número do Processo: 0501044 140/2017.Modalidade: Pregão Eletrônico.Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4174.0001.
Objeto de gasto: 3390-3998 F 10.1.Data de Assinatura: 12/11//2021
3 cm -12 1555612 - 1
EXTRATO DE CONTRATO DA CASA DE SAÚDE SANTA FÉ
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/CSSFÉ e a empresa
LABORATÓRIO FERREIRA DAVO LTDA Objeto: Prestação de
serviços de EXAMES LABORATORIAIS Valor: R$ 12.780,62
(total estimado) Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no órgão oficial de imprensa. Processo Portal de Compras n° 199/2021 - Modalidade: Pregão Eletrônico Processo SEI n°:
2270.01.0018250/2021-35 Dotação Orçamentária: 2271 10 302 045
4176 0001 Objeto de gasto: 339039-98, F 0.10.1
2 cm -12 1555892 - 1

Secretaria de Estado de Educação
SRE PARÁ DE MINAS –EDITAL DE LICITAÇÃO
A C.E. de Ascensão, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 26/11/2021, às 13:00, Processo Licitatório nº
09/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios
com recursos da Alimentação Escolar. Os interessados poderão obter
informações e cópia completa do edital no e-mail escola.35149@educacao.mg.gov.br ou na sede da E.E. Joaquim Luiz Gonzaga – Endereço:
Avenida Abdon Senen de Araújo, número 100, Bairro Distrito Ascensão - Município: Pará de Minas – MG – Tel. (37)3235-1158, até o dia
26/11/2021 às 11:00. TC 945765/2021.
A C.E. de Ascensão, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 26/11/2021, às 14:00, Processo Licitatório nº
10/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios
com recursos da Alimentação Escolar. Os interessados poderão obter
informações e cópia completa do edital no e-mail escola.35149@educacao.mg.gov.br ou na sede da E.E. Joaquim Luiz Gonzaga – Endereço:
Avenida Abdon Senen de Araújo, número 100, Bairro Distrito - Ascensão - Município: Pará de Minas – MG – Tel. (37)3235-1158, até o dia
26/11/2021 às 11:00. TC 949294/2021.
A C.E. Gustavo Capanema, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 19/11/2021, às 08:00, Processo Licitatório nº 17/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros
alimentícios com recursos da Alimentação Escolar. Os interessados
poderão obter informações e cópia completa do edital no e-mail escola.310522@educacao.mg.gov.br ou na sede da E.E. Gustavo Capanema
– Endereço: Avenida Antero Rocha,900, Bairro Jatobá - Município:
Pitangui – MG – Tel. (37)3271-4990, até o dia 18/11/2021 às 17:00.
TC 951770/2021.

A C.E. Gustavo Capanema, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 19/11/2021, às 08:30, Processo Licitatório nº 18/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros
alimentícios com recursos da Alimentação Escolar. Os interessados
poderão obter informações e cópia completa do edital no e-mail escola.310522@educacao.mg.gov.br ou na sede da E.E. Gustavo Capanema
– Endereço: Avenida Antero Rocha,900, Bairro Jatobá - Município:
Pitangui – MG – Tel. (37)3271-4990, até o dia 18/11/2021 às 17:00.
TC 948241/2021.
A C.E. Francisca Botelho, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 19/11/2021, às 08:00, Processo Licitatório nº 13/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar. Os interessados poderão
obter informações e cópia completa do edital no e-mail escola.35408@
educacao.mg.gov.br ou na sede da E.E. Francisca Botelho – Endereço:
Dr.Isauro Epifânio, 46, Bairro Centro - Município: Pitangui – MG –
Tel. (37)3271-1176, até o dia 19/11/2021 às 07:30. TC 949302/2021.
A C.E. Ademar de Melo, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 19/11/2021, às 09:00, Processo Licitatório
nº 10/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar. Os interessados poderão
obter informações e cópia completa do edital no e-mail escola.35068@
educacao.mg.gov.br ou na sede da E.E. Ademar de Melo – Endereço:
Rua Vereador José De Almeida Mendonça, 80, Bairro Santos Dumont
- Município: Pará de Minas – MG – Tel. (37)3236-7662, até o dia
18/11/2021 às 17:00. TC 945701/2021.
A C.E. Ademar de Melo, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 19/11/2021, às 10:00, Processo Licitatório
nº 11/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar. Os interessados poderão
obter informações e cópia completa do edital no e-mail escola.35068@
educacao.mg.gov.br ou na sede da E.E. Ademar de Melo – Endereço:
Rua Vereador José De Almeida Mendonça, 80, Bairro Santos Dumont
- Município: Pará de Minas – MG – Tel. (37)3236-7662, até o dia
18/11/2021 às 17:00. TC 949290/2021.
14 cm -12 1555394 - 1
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE
A Caixa Escolar Deputado Domingos de Figueiredo torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/11/2021, às
10:00 horas, Processo licitatório nº 13/2021, Modalidade Convite para
aquisição de gêneros alimentícios para o Kit 5 com recursos do PNAE.
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo
na sede da EE Deputado Domingos de Figueiredo, localizada na Avenida Francisco Navarra n° 267 – Centro – CEP 37006-003 – Telefone
(35) 3222-5155, e-mail: escola.175013@educacao.mg.gov.br. até o dia
26/11/2021, às 09:00 horas.
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE
A Caixa Escolar Brasil torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/11/2021, às 13 horas, por videoconferência, o processo licitatório nº 008/2021, Modalidade convite para
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da
E.E.Brasil, localizada na Rua Resende Xavier, n° 230 – Centro – Varginha/MG - CEP 37002-570 – Telefone (035) 3221-2994, e-mail: escola.174921@educacao.mg.gov.br. até o dia 24/11/2021, às 13h.
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE
A Caixa Escolar Brasil torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/11/2021, às 15 horas, por videoconferência, o processo licitatório nº 009/2021, Modalidade convite para
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE - Carne. Os
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na
sede da E.E.Brasil, localizada na Rua Resende Xavier, n° 230 – Centro
– Varginha/MG - CEP 37002-570 – Telefone (035) 3221-2994, e-mail:
escola.174921@educacao.mg.gov.br. até o dia 24/11/2021, às 15h.
7 cm -12 1556002 - 1
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio
da Superintendência Regional de Ensino de Paracatu, torna pública a
Chamada Pública Nº 01/2021, para aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar. Os interessados deverão entregar os envelopes
de habilitação e de proposta de venda, conforme Edital, via correios

até às 10:00h do dia 07/12/2021, ou pessoalmente no início da sessão
da Chamada Pública às 10:00 horas do dia 07/12/2021, que será realizada na Superintendência Regional de Ensino de Paracatu, situada à
Rua Guarani,165 Amoreiras I. Uma cópia do Edital poderá ser obtida
através do site www.compras.mg.gov.br ou através do e-mail: sre.paracatu.compras@educacao.mg.gob.br . Maiores informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (38) 991263319.
3 cm -12 1555996 - 1
SRE DE JANUARIA
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR – FONTE
36 (PNAE) E 21 (CONTRAPARTIDA ESTADUAL)
A Caixa Escolar FLORZINO ALVES DE ALMEIDA torna público,
para conhecimento dos interessados, que irá realizar no dia 30/11/2021,
às 09:00 horas, Chamada Pública Individual nº 02/2021 para compor Aquisição do 1º Kit AlimentaçãoFederal PNAE/Fonte36 e Alimentação Estadual Contrapartida/Fonte21,Termos de Compromisso
951550/2021 e 948021/2021 referente as cinco primeiras parcelas(1ª a
5º )Aditivo do Curso Técnico em Administração. Durante a pandemia
da COVID-19.(Perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar. Os
grupos Formais e Informais deverão apresentar documentação prevista
no Artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia
29/11/2021 até ás16:00h.Os interessados poderão obter informações e
cópia do edital completo na sede da EMATER de Varzelândia e via
e-mail escola.217352@educacao.mg.gov.br. da E. E. Manoel Alves de
Almeida , localizada na Geraldo Oliveira Neto,15 São Vicente I Varzelândia, CEP: 39450-000– Tel: (38)91254506
5 cm -11 1555334 - 1
DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato do Contrato nº 9309967/2021 - Processo SEI nº
1260.01.0101160/2021-85. Assinatura: 12/11/2021. Partes: EMG/
SEE e a empresa Universidade Federal do Triangulo Mineiro. Objeto:
Prestação de serviços educacionais, por instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, que oferecem formação profissional e técnica de nível médio no âmbito do Projeto Trilhas de Futuro,
criado pela Resolução SEE n.º 4.583/2021, que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo V do Edital
de Credenciamento n.º 01/2021. Valor: R$ 2.008.701,94. Dotação:
1261.12.363.108.4324.0001 339039-49 - FONTE: 0.23.1. Vigência: 24
(vinte e quatro) meses, a partir da data de sua publicação. Assinantes:
Andreza Araujo Coelho, Paulo Roberto da Silva e Jesislei Bonolo do
Amaral.
4 cm -12 1556021 - 1
SRE DE JANUARIA
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR – FONTE
36 ( PNAE ) E 21 ( CONTRAPARTIDA ESTADUAL)
A Caixa Escolar Maria Mendes Vanderlei da Silva torna público, para
conhecimento dos interessados, que irá realizar no dia 13/12/2021, às
11:00 horas, Chamada Pública Individual nº 04/2021 para Aquisição de
gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) da Agricultura Familiar com recursos do PNAE/Fonte 36 Contrapartida Estadual/Fonte 21,
Termos de Compromissos nº 946095/2021 e 949624/2021. Os grupos
Formais e Informais deverão encaminhar a documentação devidamente
assinada e digitalizada conforme prevista no Artigo 27 da Resolução
CD/FNDE nº26/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015,
para habilitação e Projeto de Venda no dia 10/12/21 no e-mail abaixo.
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo
na sede da EMATER de Januária e via e-mail escola.62693@educacao.mg.gov.br .da E.E. da Fazenda Barra do Remansinho, localizada na
Fazenda Barra do Remansinho, s/n, Distrito de Tejuco – Januária MG
CEP: 39.480-000 – Tel: (38)998214986.,

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 3202111130013160162.
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