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A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) publicou diversos editais para
contratações temporárias de profissionais de saúde que irão atuar nas unidades da capital e do
interior. Ao todo, são 126 vagas distribuídas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
técnicos de patologia clínica, fisioterapeutas respiratórios e assistente social.

Na segunda-feira (17/1) se encerram as inscrições do processo seletivo para preenchimento de
uma vaga para pediatra e outra para médico especialista (nas áreas: clínico, intensivista ou
emergencialista), que irão atuar nas unidades do Complexo Hospitalar de Urgência (Hospitais João
XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins). Ambos são com carga horária semanal de 24
horas e salário básico de R$ 5,8 mil. Edital: https://bit.ly/33Gtei8.

São oferecidas várias vagas no Hospital Júlia Kubitschek em caráter emergencial, para
profissionais que atuarão na assistência aos pacientes críticos com síndromes respiratórias agudas
em leitos de enfermaria. As inscrições se encerram no dia 18/1 (terça-feira). São 13 vagas para
médicos especialistas (qualquer especialidade), 24 horas semanais, R$ 5,8 mil; dez vagas para
enfermeiros (40 horas semanais, R$ 3.464); 36 vagas para técnicos de enfermagem (40 horas
semanais, R$ 1.755); duas para fisioterapeutas respiratórios (30 horas semanais, R$ 3.845); uma
vaga para assistente social (40 horas semanais, R$ 3.464) e uma vaga para técnico de patologia
clínica (40 horas semanais, R$ 1,7 mil). Edital:  https://bit.ly/33Gtei8.

O Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, também encerra um processo
seletivo na terça-feira (18/1), para contratação de um médico generalista (24 horas semanais, R$
3.960) e de sete pediatras (24 horas semanais, R$ 5,8 mil). Informações: https://bit.ly/3qrcGTV.

Está aberto um chamamento emergencial do Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte, para
contratação de dez médicos (nas especialidades: clínico, intensivista ou emergencista), 24 horas
semanais, R$ 5,8 mil, dez enfermeiros (40 horas semanais, R$ 3.464), 24 técnicos de enfermagem
(40 horas semanais, R$ 1.755) e um técnico de patologia (40 horas semanais, R$ 1,7 mil). As
inscrições se encerram na segunda-feira (17/1). Edital: https://bit.ly/3qrbMXx.

O Centro Mineiro de Toxicomania, localizado na região hospitalar de BH, busca a contratação por
meio de processo seletivo de um médico psiquiatra, que irá atuar por 24 horas semanais, com
salário inicial de R$ 5,8 mil. Inscrições de 18 a 31/1. O edital prevê formação de cadastro
reserva: https://bit.ly/3quGZte.

Em Juiz de Fora, o Hospital Regional João Penido busca contratar profissionais médicos nas
seguintes especialidades: intensivista, pediatra, pediatra (área de atuação: UTI Pediátrica), pediatra
(área de atuação: neonatologia), cirurgião plástico, infectologista e clínico. Há uma vaga para cada
especialidade. A carga horária é de 24 horas semanais e o salário, R$ 5,8 mil. Inscrições de 17 a
28/1: https://bit.ly/3tucVji.
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A Fhemig divulga os processos seletivos e chamamentos emergenciais em sua
página, www.fhemig.mg.gov.br. Os editais em aberto estão disponíveis no link “Como ingressar na
Fhemig”.

 Os salários informados podem ser acrescidos de vantagens que variam de acordo com a função e
o local de atuação, a serem informadas durante as etapas de contratação. Importante lembrar que
as inscrições não devem ser feitas pelo celular, pois o sistema é incompatível. Também é
recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).
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