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 PRORROGAÇÃO DE PRAZO RECURSAL  

EDITAL Nº4/2021  

COMUNICADO Nº1/2021 

 

 

A Comissão Organizadora do Processo de Inscrição, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pela Portaria n° 7, de 1º de fevereiro de 2021, alterada 

pela Portaria nº8, de 2 de fevereiro de 2021 e CONSIDERANDO: 

 

I - O resultado da 2ª etapa (Análise Documental), publicado no site Institucional 

http://fha.mg.gov.br/pagina/processoseletivo/edital-042021  em 09/02/2021; 

 

II – O quantitativo de candidatos desclassificados na 2ª etapa (Análise Documental), 

nos termos acima citado;  

 

 III – Na data de 09/02/2021 foi enviado ao candidato Parecer Prévio da Comissão, 

contendo a motivação da desclassificação;  

 

IV – Na data de 10/02/2021, a Comissão encaminhou por e-mail ao candidato 

esclarecimentos complementares ao Parecer Prévio citado;  

 

IV – A presunção do término do prazo recursal de que trata o item 9.1 alínea “a” 

do Edital nº4/2021, quando do recebimento de esclarecimento complementar de que 

trata os itens acima. 

   

RESOLVE:  

 

I – Prorrogar a interposição de recursos referentes à 2ª. Etapa (Análise Documental), 

de que trata o item 9.1 alínea “a” do Edital nº4/2021 até as 17horas do dia 

12/02/2021, mantendo-se as demais orientações constantes no item 9 do Edital.  

 

II – Alterar o Anexo VII Cronograma Geral, do Edital nº4/2021, nos termos que segue 

abaixo.  
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ANEXO I – CRONOGRAMA GERAL 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

1. Publicação do Edital 26/01/2021 www.fha.mg.gov.br 

2. Período de Inscrição – reaberto e prorrogado  De 17 horas do dia 28/01/2021 Até 
às 17 horas 02/02/2021 

www.fha.mg.gov.br 

3. Publicação listagem classificação preliminar dos inscritos 03/02/2021 
A partir das 17 horas 

www.fha.mg.gov.br 

4. Publicação – Inscrição Nominal para envio eletrônico dos 

documentos informados na inscrição 

03/02/2021 
A partir das 17horas 

www.fha.mg.gov.br 

5. Envio dos documentos informados na Inscrição para o endereço 

eletrônico 

04/02/2021 
Até às 17 horas do dia 05/02/2021 

convocacao@fha.mg.gov.br 

6. Resultado da análise dos documentos enviados e publicação 

do resultado 

9/02/2021 
Até às 17horas 

www.fha.mg.gov.br 

7. Interposição de Recurso – Análise de documentos/Prorrogado  12/02/2021 
Até às 17horas 

convocacao@fha.mg.gov.br 

8. Resposta do Recurso – Análise de documentos (1ª Instância) 15/02/2021 
Até às 17horas 

Envio ao e-mail do candidato 

10. Interposição de Recurso – Análise de documentos (2ª Instância) 16/02/2021 
Até às 17horas 

convocacao@fha.mg.gov.br 

11. Resposta do Recurso – Análise de documentos (2ª Instância) 17/02/2021 
Até às 17horas 

Envio ao e-mail do candidato 

12. Divulgação lista de classificação final 18/02/2021 
Até às 17horas 

www.fha.mg.gov.br 

13. Publicação da Homologação do Processo de Inscrição 18/02/2021 www.fha.mg.gov.br 

14. Convocação para o exercício da função por transmissão ao 
vivo 

19/02/2021 Auditório da FHA transmissão ao 

vivo link a ser enviado ao convocado 
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