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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Ensino Integrado

Anexo nº Retificação 03/2021/SEJUSP/DEI/2021

PROCESSO Nº 1450.01.0012771/2021-83

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL Nº 01/2021.

SITUAÇÃO EMERGENCIAL GERADA PELA PANDEMIA COVID-19

 

Re�ficação 03/2021

 

A Comissão de Acompanhamento do Edital de Chamamento Público Emergencial nº
01/2021, situação emergencial gerada pela Pandemia Covid-19, no uso de suas atribuições, torna público
a seguinte re�ficação em relação ao referido Edital:

Considerando que foi constatado erro material nos itens 9.5.2, 9.5.3, 10.4, 10.4.3 e 11.4
do “Edital de Chamamento Público Emergencial nº 01/2021, situação emergencial gerada pela Pandemia
Covid-19”;

Considerando a prerroga�va de autotutela da Administração Pública de rever seus
próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e assim, assegurar a regularidade dos atos;

 

Resolve:

 

1 – Re�ficar os itens:

1.1 - Onde se lê: “9.5.2. Será publicada exclusivamente na página eletrônica da SEJUSP -
h�p://www.seguranca.mg.gov.br- 08 (oito) dias úteis após o término do prazo para recurso apenas a
decisão de deferimento ou indeferimento”; portanto, dia 13/08/2021

Leia-se: “9.5.2. Será publicada exclusivamente na página eletrônica da SEJUSP -
h�p://www.seguranca.mg.gov.br- 09 (oito) dias úteis após o término do prazo para recurso apenas a
decisão de deferimento ou indeferimento”; portanto, dia 16/08/2021

 

1.2 - Onde se lê: “9.5.3. O encaminhamento de respostas individuais aos recursos apresentados pelos
candidatos, ocorrerá apenas pelo link sistema.seguranca.mg.gov.br.

Leia-se: “ 9.5.3. O encaminhamento de respostas individuais aos recursos apresentados pelos candidatos,
ocorrerá apenas pelo link h�p://sistema.seguranca.mg.gov.br

 

1.3 - Onde se lê: “ 10.4. O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar desta etapa
será de 2 (dois) dias úteis, contadas a par�r da publicação do resultado preliminar. O recurso deverá ser
protocolado exclusivamente pelo link h�p://www.sistema.seguranca.mg.gov.br -, devendo o candidato
usar sempre o número de protocolo de inscrição para acesso e registro”

http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://sistema.seguranca.mg.gov.br/
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Leia-se: “ 10.4. O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar desta etapa será de 2
(dois) dias úteis, contadas a par�r da publicação do resultado preliminar. O recurso deverá ser
protocolado exclusivamente pelo link h�p://sistema.seguranca.mg.gov.br-, devendo o candidato usar
sempre o número de protocolo de inscrição para acesso e registro.”

 

1.4 - Onde se lê: “10.4.3. O encaminhamento de respostas individuais aos recursos apresentados pelos
candidatos, ocorrerá apenas pelo link h�p://www.sistema.seguranca.mg.gov.br.”

Leia-se: “10.4.3. O encaminhamento de respostas individuais aos recursos apresentados pelos
candidatos, ocorrerá apenas pelo link h�p://sistema.seguranca.mg.gov.br

 

1.5 - Onde se lê:  " 11.4. O Ques�onário de Antecedentes Clínicos, disponível no link
h�ps://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/acesso-a informacao/saudedoservidor/ exame-
admissional-situacao-de-emergencia-e-medidas-de-prevencao-aocontagio-aocovid-19 deverá ser
preenchido, datado e assinado pelo candidato a ser contratado, sem rasuras. "     

Leia-se: "11.4. O Ques�onário de Antecedentes Clínicos, disponível no link
h�ps://www.portaldoservidor.mg.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/saude-do-servidor/exame-
admissional-situacao-de-emergencia-e-medidas-de-prevencao-ao-contagio-ao-covid-19 deverá ser
preenchido, datado e assinado pelo candidato a ser contratado, sem rasuras.”

 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2021.

 

Rogério Greco

Secretário de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rogério Greco, Secretário de Estado de Jus�ça e
Segurança Pública, em 13/08/2021, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 33677419
e o código CRC A800C02E.
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