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                                                Retificação 01/2021 

 

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 retificação em relação ao referido Edital: 

Considerando que esta Comissão constatou erro material no item 10.4.2 do “Edital de 

Chamamento Público Emergencial nº 01/2021, situação emergencial gerada pela Pandemia 

Covid-19”; 

Considerando a prerrogativa de autotutela da Administração Pública de rever seus próprios 

atos para alcançar aspectos de legalidade, e assim, assegurar a regularidade dos atos; 

 

Resolve: 

1 – Retificar: 

Alterado  link no item 10.4.2 

onde se lê:  "10.4.2. Será publicada exclusivamente na página eletrônica da SEJUSP -

http://www.sistema.seguranca.mg.gov.br- 08 (oito) dias úteis após o término do prazo para 

recurso apenas a decisão de deferimento ou indeferimento"      

leia-se:  " 10.4.2.Será publicada exclusivamente na página eletrônica da SEJUSP -

http://www.seguranca.mg.gov.br- 08 (oito) dias úteis após o término do prazo para recurso 

apenas a decisão de deferimento ou indeferimento. 

 

 

http://www.sistema.seguranca.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/


2 – Observar: 

Inserido a palavra link no item 9.5 

onde se lê: "  9.5. O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar 

desta  etapa será de 2 (dois) dias úteis, contadas a partir da publicação do  resultado 

preliminar. O recurso deverá 

ser    protocolado exclusivamente  pelo http://sistema.seguranca.mg.gov.br, devendo o 

candidato usar sempre o número de protocolo de inscrição para acesso e registro"  

leia-se: " 9.5. O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar desta etapa 

será de 2 (dois) dias úteis, contadas a partir da publicação do  resultado preliminar. O recurso 

deverá ser protocolado exclusivamente  pelo 

link  http://sistema.seguranca.mg.gov.br, devendo o candidato usar sempre o número de 

protocolo de inscrição para acesso e registro." 

 

Atenciosamente,  

 

Comissão de Acompanhamento do Chamamento Público Emergencial nº 01/2021 

 

                                                                                             Belo Horizonte, 29 de junho de 2021 
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