
 

 

 
Patos de Minas,02  de agosto de 2021. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO DE DATA DE SORTEIO - CHAMAMENTO 

PÚBLICO –PROC 1.102/2021 

 

 

   

Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para supervisão clínica 

institucional como apoio técnico e no desenvolvimento de ações junto ao Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD III) e Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS II) pertencentes à Diretoria de Serviços Especializados da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

O Município de Patos de Minas, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS, torna público, conforme item 7 do Edital, a data, horário e local de 

realização do sorteio público. 

O sorteio dos 2 (dois) itens do Edital (CAPS AD III e CAPS II) será realizado no 

dia 05 de agosto de 2021, com início às 15 horas, na sede da Secretaria Municipal de 

Saúde, localizada na Rua Ana de Oliveira, 645 – Centro– Patos de Minas/MG, CEP 

38.700-006. Poderão participar presencialmente do sorteio quaisquer interessados. A 

presença dos habilitados no sorteio não é obrigatória, portanto, o participante não terá 

nenhum prejuízo caso não compareça no sorteio. Assegura-se a todos os participantes 

do sorteio o prazo para interposição de recurso administrativo como previsto em edital. 

O edital completo e demais documentos relativos ao processo encontram-se 

disponíveis no endereço eletrônico: http://patosdeminas.mg.gov.br/home/prefeitura-de-

patos-de-minas/secretaria-municipal-de-administracao/banco-de-talentos/processos-

seletivos-e-editais-diversos/. Um resumo desse aviso encontra-se publicado no Diário 

Oficial do Município. Maiores informações, junto ao setor de licitações, da Secretaria 

Municipal de Saúde situada na Rua Ana de Oliveira, 645 – Centro– Patos de 

Minas/MG, CEP 38.700-006 e pelo telefone (34) 3822-9801. 

 

_____________________________ 

Ana Carolina Magalhães Caixeta 

Secretária Municipal de Saúde – Autoridade Competente 
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Keila Machado dos Reis Vieira 

Presidente da C.E.L 

 

 

_______________________________ 

Marília Therezinha Ferreira 

Membro  

 

 

_______________________________ 

Mariana Gonçalves da Costa 

Suplente da C.E.L 
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