
   
 

 
 

 

RETIFICAÇÃO 001 DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL Nº 012/2021 
 
 
O Prefeito Municipal de Patos de Minas, no uso de suas atribuições, ALTERA o item nº 4 e o 

item nº 10 alínea b do Edital de Chamamento Emergencial 012/2021: 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 

4. Para se candidatar às vagas disponibilizadas, os interessados deverão preencher o 

Currículo Padrão (Anexo I)  e enviá-lo juntamente com cópia scaneada das 

documentações que comprovem as informações curriculares, enviados em um único 

email com todos os documentos legiveis em  um unico anexo(arquivo), para o endereço: 

saude.chamamento@patosdeminas.mg.gov.br  a partir das 18h00min do dia 10 de março de 2021 

até às 24h00min do dia 14 de março de 2021 (horário de Brasília). Será avaliado apenas 

um email(inscrição) por candidato, sendo avaliado o primeiro email encaminhado pelo 

candidato, os que por ventura forem encaminhados  após o primeiro não serão 

considerados 

 

b. O resultado da classificação no Chamamento Público Emergencial nº 012/2021  

Situação Emergencial Gerada pela Pandemia COVID-19, será divulgado exclusivamente na 

página eletrônica da Prefeitura de Patos de Minas – www.patosdeminas.mg.gov.br, link: 

Chamamento Público Emergencial nº 012/2021, em 15 de março de 2021,  a partir das 12:00 

horas; 

 

LEIA-SE: 

 

 

4- Para se candidatar às vagas disponibilizadas, os interessados deverão preencher o 

Currículo Padrão (Anexo I)  e enviá-lo juntamente com cópia scaneada das 

documentações que comprovem as informações curriculares, enviados em um único 

email com todos os documentos legíveis em  um único anexo(arquivo), para o endereço: 

mailto:%20saude.chamamento@patosdeminas.mg.gov.br
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saude.chamamento@patosdeminas.mg.gov.br  a partir das 18h00min do dia 10 de março de 2021 

até às 24h00min do dia 15 de março de 2021 (horário de Brasília). Será avaliado apenas 

um email(inscrição) por candidato, sendo avaliado o primeiro email encaminhado pelo 

candidato, os que por ventura forem encaminhados após o primeiro não serão 

considerados 

 

b. O resultado da classificação no Chamamento Público Emergencial nº 012/2021  

Situação Emergencial Gerada pela Pandemia COVID-19, será divulgado exclusivamente na 

página eletrônica da Prefeitura de Patos de Minas – www.patosdeminas.mg.gov.br, link: 

Chamamento Público Emergencial nº 012/2021, em 16 de março de 2021,  a partir das 12:00 

horas; 

 

 

 
Patos de Minas, 15 de março de 2021. 

 
 
 
 
 

Luis Eduardo Falcão Ferreira 
Prefeito de Patos de Minas 
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