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Analista de Hemato-
logia e Hemoterapia 
-ANHH

Enfermeiro - Nível I - Grau A da Carreira

Planejar, coordenar e avaliar os trabalhos das equipes de enfermagem, através da elaboração de normas e distribuição de tarefas 
e de pessoal, executando e prestando cuidados diretos mais complexos aos pacientes que necessitarem e aos doadores com inter-
corrências; realizar triagem clínica de candidatos à doação de sangue, participar de atividades relacionadas a Educação para a 
Saúde, avaliar o histórico do doador, aplicar questionário padronizado, ter disponibilidade para pequenas viagens, coleta externa; 
Executar outras tarefas afins

Curso superior completo de Enfermagem, em insti-
tuição reconhecida pelo MEC, e registro no Conse-
lho Profissional.

30 horas semanais cumpridas diariamente 
ou em regime de plantão, a critério exclu-
sivo da HEMoMINAS

Farmacêutico-Bioquímico
Controlar, armazenar, distribuir e transportar produtos da área farmacêutica; coordenar e implementar políticas de medicamen-
tos; orientar sobre o uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; preparar e ministrar treinamentos, orientar treinandos de 
nível superior; atividades de transporte, armazenamento e controle de qualidade de medicamentos gerenciar os processos de 
Acreditação e qualidade; Disponibilidade para viagens. Executar outras tarefas afins.

Curso superior completo de Farmacêutico Bioquí-
mico com habilitação em / Análises Clínicas, em 
instituição reconhecida pelo MEC, registro no Con-
selho Profissional

30 horas semanais, cumpridas diariamente 
ou em regime de plantão, a critério exclu-
sivo da HEMoMINAS

Farmacêutico ou Biomédico Nível I - Grau A 
da Carreira

realizar estudos e pesquisas; Planejar, orientar e supervisionar atividades de laboratório; responder tecnicamente pelos exames 
laboratoriais sob sua responsabilidade; realizar testes de laboratório e criticar a qualidade do resultado; reconhecer alterações 
analíticas de exames laboratoriais e realizar intervenções para afastá-las; reconhecer desvio e tendência em programas de con-
trole de qualidade e identificar as causas; operar e gerenciar equipamentos usados na rotina de laboratórios clínicos e realizar 
manutenção básica dos mesmos; preparar soluções e reagentes; preparar e ministrar treinamentos, orientar treinandos de nível 
médio e superior; gerenciar atividades de preparo, transporte, armazenamento e controle de qualidade de hemocomponentes; 
gerenciar os processos de Acreditação e qualidade; Disponibilidade para viagens. Executar outras tarefas afins

Curso superior completo de Farmacêutico Bioquí-
mico ou Superior completo em Biomedicina , com 
habilitação em / Análises Clínicas, em institui-
ção reconhecida pelo MEC, registro no Conselho 
Profissional

30 horas semanais, cumpridas diariamente 
ou em regime de plantão, a critério exclu-
sivo da HEMoMINAS

Biólogo Nível I - Grau A da Carreira

realizar estudos e pesquisas; Planejar, orientar e supervisionar atividades de laboratório; responder tecnicamente pelos exames 
laboratoriais sob sua responsabilidade; realizar testes de laboratório e criticar a qualidade do resultado; reconhecer alterações 
analíticas de exames laboratoriais e realizar intervenções para afastá-las; reconhecer desvio e tendência em programas de con-
trole de qualidade e identificar as causas; operar e gerenciar equipamentos usados na rotina de laboratórios clínicos e realizar 
manutenção básica dos mesmos; preparar soluções e reagentes; preparar e ministrar treinamentos, orientar treinandos de nível 
médio e superior; gerenciar atividades de preparo, transporte, armazenamento e controle de qualidade de hemocomponentes; 
gerenciar os processos de Acreditação e qualidade; Atuar na elaboração de documentos técnicos, captação, coleta, processamento 
e disponibilização de celulase tecidos biológicos. Disponibilidade para viagens. Executar outras tarefas afins.

Curso superior completo de Ciências Biológicas, em 
instituição reconhecida pelo MEC, e registro da pro-
fissão no Conselho Profissional.

30 horas semanais, cumpridas diariamente 
ou em regime de plantão, a critério exclu-
sivo da HEMoMINAS .

Engenheiro Eletricista - Nível I - Grau A da 
Carreira

Elaborar projetos de instalações elétricas e de telefonia; gerenciar técnica e administrativamente a contratação, elaboração de 
projetos de instalações elétricas e de telefonia, contratados com profissionais ou firmas especializadas, bem como a manutenção 
dos respectivos equipamentos e instalações; realizar vistorias nos prédios destinados a Fundação Hemominas e elaborar pare-
ceres técnicos; digitar e/ou datilografar matéria relativa a sua área de atuação. Disponibilidade para viagens. Executar outras 
tarefas afins.

Curso Superior completo de Engenharia Elétrica, 
em instituição reconhecida pelo MEC, e registro no 
Conselho Profissional.

40 horas semanais, cumpridas diariamente

Médico da área de 
Hematologia e Hemote-
rapia -MDHH

Clínico Geral - Nível I - Grau A da Carreira
Fazer exames clínicos em candidatos a doação e atender as intercorrências da doação; avaliar doadores inaptos clínicos e soro-
lógicos; executar atividades administrativas da área de atuação; disponibilidade para pequenas viagens, coleta externa . Executar 
outras tarefas afins.

Curso Superior completo em Medicina + registro no 
conselho de classe .

24 horas semanais diariamente ou em 
regime de plantão, a critério exclusivo da 
HEMoMINAS

Clínico Geral - Nível III - Grau A da Carreira
Fazer exames clínicos em candidatos a doação e atender as intercorrências da doação; avaliar doadores inaptos clínicos e soro-
lógicos; executar atividades administrativas da área de atuação; disponibilidade para pequenas viagens, coleta externa . Executar 
outras tarefas afins.

Curso superior completo de Medicina + Residência 
Médica ou pós graduação lato sensu em Instituição 
reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM) ou Associação Médica Brasileira (AMB) ou 
Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM) 
e registro no conselho de classe .

24 horas semanais diariamente ou em 
regime de plantão, a critério exclusivo da 
HEMoMINAS

Hematologista -Nível vI - Grau A da Carreira
Prestar atendimento hematológico e hemoterápico em nível ambulatorial e executar atividades afins da mesma natureza e nível 
de complexidade. Orientar outros profissionais médicos ou de outras categorias como lidar com pacientes hematológicos (prin-
cipalmente hemofílicos e portadores de hemoglobinopatias) em situações de atendimento de urgência e emergência. Disponibi-
lidade para viagens. Executar outras tarefas afins

Curso superior completo de Medicina + Residência 
Médica em Hematologia em instituição reconhe-
cida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou 
Associação Médica Brasileira (AMB) ou Conselho 
Nacional de Residência Médica (CNRM) e registro 
no conselho de classe .

24 horas semanais diariamente ou em 
regime de plantão, a critério exclusivo da 
HEMoMINAS

Patologista Clínico Nível III - Grau A da 
Carreira

Interpretar e liberar resultados de exames sanguíneos, desenvolver novas técnicas, realizar contagem de mielograma, orientar, 
supervisionar e realizar exames, bem como executar correlação clínica laboratorial e exames para processos licitatórios . Dispo-
nibilidade para viagens. Executar outras tarefas afins.

Curso superior completo de Medicina + Residência 
Médica em Patologia Clínica em instituição reco-
nhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
ou Associação Médica Brasileira (AMB) ou Conse-
lho Nacional de Residência Médica (CNRM) e regis-
tro no conselho de classe .

24 horas semanais diariamente ou em 
regime de plantão, a critério exclusivo da 
HEMoMINAS

136 cm -10 1270903 - 1

ExTrATo Do TErMo DE rESCISÃo 
DO CONTRATO Nº 9162.661/17

A FuNDAÇÃo HEMoMINAS registra a rescisão do Contrato nº 
9162.661/17 firmado em 27/11/2017, com a empresa PADARIA E 
CoNFEITArIA Morro vErMELHo LTDA – ME, a partir de 
16/05/2019, com fundamento no art. 79, II, da Lei nº 8.666/93.

2 cm -10 1270811 - 1

FuNDAÇÃo EZEquiEL DiAS - FuNED

ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo

Espécie: Extrato do Termo de Doação nº 16/2019. Processo SEI 
nº 2260.01.0007300/2019-97. Objeto: Doação, pela Doadora, 
em caráter definitivo e sem encargos, à Donatária, do material 
do Quadro de detalhamento de itens doados . valor: r$ 4 .840,15 . 
Doadora: Fundação Ezequiel Dias – FuNED . Donatária: Secre-
taria de Estado de Saúde de Minas Gerais – Superintendência 
Regional de Saúde de Teófilo Otoni. Assinatura: 10/09/2019.

2 cm -10 1270826 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo

Espécie: Contrato nº. 9220456/2019. Processo SEI nº 
2260.01.0003205/2019-82. Objeto: Aquisição de módulo fil-
trante . Dotação orçamentária: 2261 .10 .303 .075 .4173 .0001 .33903
0.24.1.10.1. Pregão Eletrônico nº 184/2019. Vigência: 12 meses. 
valor: r$ 248 .172,00 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias - 
Funed. Contratada: Merck S/A. Assinatura: 10/09/2019. 

Mauricio Abreu Santos – Presidente/FUNED.
2 cm -10 1270876 - 1

ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo

Espécie: Extrato do Termo de Doação nº 18/2019. Processo SEI 
nº 2260.01.0008028/2019-35. Objeto: Doação, pela Doadora, em 
caráter definitivo e sem encargos, à Donatária, do material do Qua-
dro de detalhamento de itens doados . valor: r$ 6 .302,34 . Doa-
dora: Fundação Ezequiel Dias – FuNED . Donatária: Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais – Superintendência Regional de 
Saúde de Coronel Fabriciano. Assinatura: 10/09/2019.

2 cm -10 1270824 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo

Espécie: Contrato nº. 9220516/2019. Processo SEI nº 
2260.01.0003365/2019-30. Objeto: Aquisição de detergente 
líquido . Dotação orçamentária: 2261 .10 .303 .030 .4054 .0001 .3
39030.13.1.10.1. Pregão Eletrônico nº 187/2019. Vigência: 12 
meses . valor: r$ 9 .526,00 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias 
- Funed. Contratada: Merck S/A. Assinatura: 10/09/2019. Mauri-
cio Abreu Santos – Presidente/FUNED.

2 cm -10 1270877 - 1

CoMuNICADo

A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna SEM 
EFEITo a publicação do aviso de licitação referente ao Pregão 
Eletrônico 2261032-227/2019, objeto: Locação de equipamentos 
e infraestrutura de telecomunicações veiculada em 05/09/2019, 
página 38 . Belo Horizonte, 10 de setembro de 2019 .

AvISo DE rETIFICAÇÃo

A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público 
a 1ª rETIFICAÇÃo do edital do Pregão Eletrônico 2261032-
099/2019, objeto: Padrões de Referência. O prazo para o envio 
das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 24/09/2019, 
e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 25/09/2019. 
Belo Horizonte, 10 de setembro de 2019 .

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2018
TErMo DE HoMoLoGAÇÃo

o Presidente da Fundação Ezequiel Dias – FuNED, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o Decreto Estadual nº 45 .172, 
de 29 de agosto de 2011, em consonância com a Lei Delegada 
nº 180 de 20 de janeiro de 2011, tendo em vista o disposto na 
Lei Federal nº 8 .666 de 21 de junho de 1993, especialmente em 
seus artigos 27 a 31 e 114, bem como nas Declarações de resul-
tados emitidas pela área responsável pela avaliação técnica dos 
documentos de “Qualificação Técnica” e das amostras, HOMO-
LoGA o resultado do procedimento de PrÉ-QuALIFICAÇÃo 
Nº 001/2018 – Objeto: Serviços de Impressão Gráfica – Rótulos 
Autoadesivos para vacina Men C, no qual se sagrou como apta 
a participar de futuro procedimento licitatório da Fundação Eze-
quiel Dias – FuNED, a empresa: vP Impressos Laser . Belo Hori-
zonte, 10 de setembro de 2019 .

7 cm -10 1270660 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo

Espécie: Contrato nº. 9220517/2019. Processo SEI nº 
2260.01.0003365/2019-30. Objeto: Aquisição de detergente 
líquido . Dotação orçamentária: 2261 .10 .122 .701 .2002 .0001 .3
39030.13.0.10.1. Pregão Eletrônico nº 187/2019. Vigência: 12 
meses . valor: r$ 1 .080,00 . Contratante: Fundação Ezequiel 
Dias - Funed . Contratada: Now Química Indústria e Comér-
cio Ltda-EPP. Assinatura: 10/09/2019. Mauricio Abreu Santos 
– Presidente/FUNED.

2 cm -10 1270878 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº. 013/2018
NoTIFICAÇÃo DE ENCErrAMENTo ProCESSuAL

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, 
por meio do ordenador de Despesas, Leorges de Araújo rodri-
gues, vem, por intermédio deste instrumento, NoTIFICAr 
a empresa PEGASuS CoMErCIAL EIrELI - ME – CNPJ 
Nº 17.244.234/0001-87, na pessoa de seu representante legal, 
Senhora ANA CrISTINA DE FrEITAS, CPF nº 884 .502 .796-15, 
da decisão final e do encerramento do procedimento, conforme 
decisão presente nos autos (fls. 92), devidamente publicada no 
Minas Gerais de 22 de agosto de 2018 (fls. 94).
Diante do exposto, e considerando as tentativas frustradas de noti-
ficar o referido fornecedor pessoalmente, fica o mesmo cientifi-
cado acerca do encerramento do procedimento administrativo, 
cujos autos serão, ato contínuo, encaminhados aos setores com-
petentes desta Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
– FHEMIG, para fins de efetivação da penalidade.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2019 .
Jéssica Gonçalves Fernández árias
Presidente da Comissão (CIAPAP)

MASP 1307488-5
Leorges de Araújo rodrigues

ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

5 cm -10 1270486 - 1

DECISÃo
Processo CIAPAP Nº. 146/2019

o ordenador de Despesas da FHEMIG, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº. 45.691/2011, 
Decreto Estadual nº. 45.902/2012 e pela Portaria Presidencial n.º 
1 .554, de 20 de fevereiro de 2019, considerando o Memorando 
nº 12/2016 – Farmácia/HRJP (fl. 03) e a MANIFESTAÇÃO INI-
CIAL DA COMISSÃO PROCESSANTE nº 146/2019 (fls. 43 
e 44), promovidos em face da empresa CoSTA CAMArGo 
CoMÉrCIo DE ProDuToS HoSPITALArES LTDA - CNPJ 
nº 36.325.157/0002-15, DECIDE pela aplicação da penalidade a 
seguir arrolada:
1 . Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento 
não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do ven-
cimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos cons-
tantes na no instrumento desta Ata ou entrega de objeto com 
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 

destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especifi-
cações contratadas .
Base Legal:
- Inciso II do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993;
- Inciso II, alínea “c” do art . 38 do Decreto Estadual nº . 
45.902/2012;
- Item 13.1.2.2 da Ata de Registro de Preços nº 101/2015 – Pregão 
Eletrônico nº 44/2015.
ressalte-se que, em observância aos ditames legais, da aludida 
decisão cabe pedido de Reconsideração e/ou Recurso.
registre-se, publique-se e cumpra-se .

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2019 .
Leorges de Araújo rodrigues

ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

7 cm -10 1270465 - 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº. 208/2014
NoTIFICAÇÃo DE ENCErrAMENTo ProCESSuAL

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, por 
meio do ordenador de Despesas, Leorges de Araújo rodrigues, 
vem, por intermédio deste instrumento, NoTIFICAr a empresa 
FISIoMINAS DISTrIBuIDorA DE MATErIAIS MEDICo 
HOSPITALAR LTDA – CNPJ Nº 10.831.031/0001-48, na pes-
soa de seu representante legal, Senhores CLAYToN PINHEIro 
DE oLIvEIrA, CPF nº 993 .565 .976-34 e ALESSANDrA GEr-
TRUDES, CPF: 002.403.686-22, da decisão final e do encerra-
mento do procedimento, conforme decisão presente nos autos (fl. 
79), devidamente publicada no Minas Gerais de 22 de agosto de 
2019 (fl. 81).
Diante do exposto, e considerando as tentativas frustradas de noti-
ficar o referido fornecedor pessoalmente, fica o mesmo cientifi-
cado acerca do encerramento do procedimento administrativo, 
cujos autos serão, ato contínuo, encaminhados aos setores com-
petentes desta Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
– FHEMIG, para fins de efetivação da penalidade.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2019 .
Jéssica Gonçalves Fernández árias
Presidente da Comissão (CIAPAP)

MASP 1307488-5
Leorges de Araújo rodrigues

ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

6 cm -10 1270466 - 1

rETIFICAÇÃo DE PuBLICAÇÃo DE ExTrATo DE 
TErMo ADITIvo Do HoSPITAL rEGIoNAL ANTÔNIo 
DIAS/FHEMIG

Retificamos a publicação do 1º Termo aditivo ao Contrato 
9197021 firmado entre a FHEMIG/HRAD e a empresa Datamed 
Ltda, a saber:
Onde se lê: “Valor: R$ 77.733,08 (total estimado)”
Leia-se: “valor: r$ 94 .965,38 (total estimado)” .

2 cm -10 1270823 - 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº. 039/2018
NoTIFICAÇÃo DE ENCErrAMENTo ProCESSuAL

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, por 
meio do ordenador de Despesas, Leorges de Araújo rodrigues, 
vem, por intermédio deste instrumento, NoTIFICAr a empresa 
STILo CoMErCIAL E DISTrIBuIDorA EIrELI – CNPJ: 
12.211.392/0001-17, na pessoa de seu representante legal, Senhor 
MArCELo roNALDo rIBEIro, CPF nº 887 .130 .596-53, da 
decisão final e do encerramento do procedimento, conforme deci-
são presente nos autos (fls. 61), devidamente publicada no Minas 
Gerais de 22 de agosto de 2018 (fls. 63) .
Diante do exposto, e considerando as tentativas frustradas de noti-
ficar o referido fornecedor pessoalmente, fica o mesmo cientifi-
cado acerca do encerramento do procedimento administrativo, 
cujos autos serão, ato contínuo, encaminhados aos setores com-
petentes desta Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
– FHEMIG, para fins de efetivação da penalidade.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2019 .
Jéssica Gonçalves Fernández árias
Presidente da Comissão (CIAPAP)

MASP 1307488-5
Leorges de Araújo rodrigues

ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

5 cm -10 1270474 - 1

HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI/AVISO DE LICITAÇÃO

A FHEMIG- Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 
através da CPL do Hospital Alberto Cavalcanti torna pública, para 
conhecimento dos interessados, a seguinte informação: Pregão 
Eletrônico: 0513007 360/2019 – Objeto: aquisição de ciclofos-
famida 200mg, ciclofosfamida 1000 mg e fluorouracila 50 mg. 
Certame agendado para o dia 01 de outubro de 2019 às 10h30min . 
Maiores informações no Serviço de Compras e Contratos do HAC 
- tel .: 3469-1849 – e-mail: hac .compras@fhemig .mg .gov .br . o 
edital encontra-se a disposição no site: www .compras .mg .gov .br .

3 cm -10 1270666 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo - 
A Administração Central da FHEMIG torna público que realizará 
Pregão Eletrônico para registro de Preços deContraste Iodado 
e Seringas com Comodato de Equipamentos – Planejamento nº 
233/2019,Pregão 233/2019, dia 25/09/2019 às 09:00h. Edital: 
www.compras.mg.gov.br. BH, 10/09/2019.

2 cm -10 1270706 - 1

DECISÃo
PROCESSO CIAPAP Nº. 088/2019

o ordenador de Despesas da FHEMIG, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº. 45.691/2011, 
Decreto Estadual nº. 45.902/2012 e pela Portaria Presidencial n.º 
1 .554, de 20 de fevereiro de 2019, considerando o Memorando 
nº 5/2018 – Diretoria/HAC (fl. 02) e a MANIFESTAÇÃO INI-
CIAL DA COMISSÃO PROCESSANTE nº 146/2019 (fls. 27 e 
28), promovidos em face da empresa BH FArMA CoMÉrCIo 
LTDA - CNPJ Nº: 42.799.163/0001-26, DECIDE pela aplicação 
da penalidade a seguir arrolada:
1 . Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento 
não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou 
entrega de objeto om vícios ou defeitos ocultos que o torne impró-
prio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, 
fora das especificações contratadas.
Base Legal:
- Inciso II do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993;
- Inciso II, alínea “c” do art . 38 do Decreto Estadual nº . 
45.902/2012;
- Item 7 .2 .2 .2 da Ata de registro de Preços vI-44 .17 .
ressalte-se que, em observância aos ditames legais, da aludida 
decisão cabe pedido de Reconsideração e/ou Recurso.
registre-se, publique-se e cumpra-se .

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2019 .
Leorges de Araújo rodrigues

ordenador de Despesas – FHEMIG
MASP 1226293-7

6 cm -10 1270479 - 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº. 082/2018
NoTIFICAÇÃo DE ENCErrAMENTo ProCESSuAL

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, por 
meio do ordenador de Despesas, Leorges de Araújo rodrigues, 
vem, por intermédio deste instrumento, NoTIFICAr a empresa 
ABBA ELÉTRICA LTDA - EPP – CNPJ: 18.733.733/0001-09, na 
pessoa de seu representante legal, Senhor JorGE LuIZ TAvA-
RES, CPF nº 449.678.457-20, da decisão final e do encerramento 
do procedimento, conforme decisão presente nos autos (fls. 52), 
devidamente publicada no Minas Gerais de 09 de janeiro de 2019 
(fls. 53).
Diante do exposto, e considerando as tentativas frustradas de noti-
ficar o referido fornecedor pessoalmente, fica o mesmo cientifi-
cado acerca do encerramento do procedimento administrativo, 
cujos autos serão, ato contínuo, encaminhados aos setores com-
petentes desta Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
– FHEMIG, para fins de efetivação da penalidade.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2019 .
Jéssica Gonçalves Fernández árias
Presidente da Comissão (CIAPAP)
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