
Fhemig abre processos seletivos e
chamamentos emergenciais
Ter 29 junho

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com editais abertos para
contratações temporárias em duas modalidades – processo seletivo simplificado (contrato de 12
meses) e chamamento emergencial (de 90 a 120 dias). As vagas são para o Centro Mineiro de
Toxicomania, para os hospitais Júlia Kubitschek (Belo Horizonte), Regional João Penido (em Juiz
de Fora), Regional Antônio Dias (em Patos de Minas) e para a Casa de Saúde Padre Damião (em
Ubá).
 
Centro Mineiro de Toxicomania
 
O Centro Mineiro de Toxicomania (CMT), em BH, é referência na assistência ambulatorial aos
pacientes em tratamento por álcool e outras drogas. Há oportunidades, em processo seletivo
simplificado, para médico clínico, médico psiquiatra e psicólogo, sendo uma vaga para cada função
mais formação de cadastro de reserva.
 
Os vencimentos básicos para os profissionais médicos são de R$ 5,8 mil, com carga horária de 24
horas semanais; para psicólogo, a remuneração é de R$ 2.645, por 30 horas semanais. As
inscrições terminam no dia 12/7 e o edital está disponível no link: https://bit.ly/3x8J92g
 
Hospital Regional João Penido
 
Outro processo seletivo aberto é para o Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, para vaga
de médico pediatra, com atuação em UTI Pediátrica. Os vencimentos são de R$ 5,8 mil para 24
horas semanais. O período de inscrição vai de 30/6 a 13/7/2021. Edital: https://bit.ly/3dsgptx
 
Casa de Saúde Padre Damião
 
A Casa de Saúde Padre Damião, em Ubá, tem várias vagas em aberto previstas no edital de
processo seletivo (https://bit.ly/3AlU3nA). As inscrições se encerram no dia 9/7. 
 
Segue relação de vagas disponibilizadas: quatro vagas para técnicos de enfermagem (40 horas
semanais, R$ 1.755); uma vaga para técnico de enfermagem (30 horas semanais, R$ 1.393); uma
vaga para enfermeiro (40 horas semanais, R$ 3.464); uma vaga para técnico em patologia clínica
(40 horas semanais, R$ 1,7 mil); uma vaga para técnico em informática (40 horas semanais, R$ 1,7
mil); uma vaga para auxiliar administrativo (40 horas semanais, R$ 1.427);  uma vaga para
fisioterapeuta (30 horas semanais, R$ 2.645); uma vaga para farmacêutico (40 horas semanais, R$
3.464); uma vaga para médico clínico (24 horas semanais, R$ 5,8 mil).
 
Hospital Júlia Kubitschek
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O Hospital Júlia Kubitschek está com chamamento emergencial em aberto para contratação de
profissionais médicos que irão atuar nos leitos destinados aos pacientes da covid-19. As inscrições
terminam no dia 5/7. Demais informações no edital: https://bit.ly/3Af9XAa
 
Para médicos generalistas, são nove vagas para 12 horas semanais (R$ 3,5 mil) e oito para 24
horas (R$ 7 mil). Para médicos especialistas, qualquer especialidade, são oito vagas para 12 horas
semanais (R$ 4.595), e quatro vagas para 24 horas (R$ 9 mil).
 
Hospital Regional Antônio Dias
 
O Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, também está com chamamento emergencial
em aberto para assistência aos casos de covid-19.
 
Para médicos generalistas, são 20 vagas com carga horária de 12 horas ou dez para 24 horas
semanais, com remunerações básicas de R$ 3,5 mil e R$ 7 mil, respectivamente. Já para
especialistas, são 20 vagas para carga horária de 12 horas (R$ 4.595) ou dez para 24 horas
semanais (R$ 9 mil). As inscrições vão até 4/7. Mais detalhes no edital: https://bit.ly/2UyVApH.
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