
Governo autoriza contratação emergencial de
profissionais de saúde no Norte de Minas
Sex 27 março

O Governo de Minas Gerais autorizou, nesta sexta-feira (27/3), a contratação temporária e
emergencial de 118 profissionais de saúde para o Hospital Universitário Clemente de Faria
(HUCF), da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). O chamamento tem por objetivo
suprir a demanda de atendimento às vítimas do coronavírus, com a abertura de novos leitos de UTI
na unidade hospitalar.

Serão, inicialmente, quatro meses – com possibilidade de prorrogação - de contrato para
enfermeiros (14) técnicos de Enfermagem (72), fisioterapeutas (6), farmacêuticos (6), técnicos de
Radiologia (6), técnicos de laboratório (6) e técnicos de farmácia (8). Do total de admissões
previstas, 82 servidores serão acrescentados à força de trabalho e, as outras, correspondem a
substituições necessárias por conta de 36 afastamentos de profissionais que fazem parte do grupo
de risco do Covid-19.

O pedido foi aprovado no Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin), intersetorial, que tem como
secretaria-executiva a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). A instituição de
ensino superior aguardava oficialização do Estado, após envio de estudo de impacto financeiro,
para dar andamento ao processo de seleção de profissionais.

Frente universitária

Nesta semana, também foi idealizado na Unimontes o projeto "Apoio à população de Montes
Claros e regiões Norte e Noroeste  de Minas Gerais no enfrentamento da pandemia da Covid-19". A
ação tem por objetivo otimizar ações do Governo do Estado e dos órgãos oficiais de saúde pública
para conter o avanço da doença.

A frente universitária reúne, inicialmente, 20  professores e pesquisadores voluntários. Sob
coordenação das Pró-Reitorias de Ensino, de Extensão, de Pós-graduação e de Pesquisa, a
proposta é estabelecer uma rede com diversos representantes - universidade, prefeitura,
empresários, igrejas e associações comunitárias - nas áreas de abrangência da universidade no
estado, para criar um canal direto com a comunidade.

Ação estadual

O Estado tem adotado uma série de medida para enfrentamento à pandemia em Minas Gerais. A
autorização de contratos emergenciais para o HUCF da Unimontes se soma, por exemplo, a novos
aportes financeiros para auxiliar hospitais e municípios, anunciados pelo governo estadual nessa
quinta-feira (27/3), além de parcerias para a ampliar o número de leitos no estado.

Processos seletivos emergenciais também já foram iniciados, na área de saúde, pela Fundação
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Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e Fundação Ezequiel Dias (Funed).
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