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ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

 

EDITAL SES/MG Nº 02/2022 

 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, no desempenho das atribuições elencadas no 

artigo 46, da Lei nº 23.304/2019, nos termos do Decreto nº 48.097/2020 e da Lei nº 23.750/2020 e de 

acordo com autorização do Of. Cofin n.º 1434/2021 do Comitê de Orçamento e Finanças do Estado, torna 

público a alteração do subitem 10.16 do Edital de Abertura, referente ao Processo Seletivo 

Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para o preenchimento de 278 vagas  de nível 

superior na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a formação de cadastro de reserva, para o 

exercício de atribuições correspondentes aos cargos de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - EPGS, 

nível I, Grau A, e Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde – MAGAS, Nível I, Grau A, para suprir 

necessidade excepcional de serviço que não possa ser atendida nos termos do disposto no art. 96 da Lei nº 

869, de 5 de julho de 1952, de acordo com o inciso VI,  do artigo 3º da Lei nº23.750/2020 e do inciso VI,  do 

artigo 2º do Decreto Estadual nº48.097/2020, conforme segue: 

 

I-  DA ALTERAÇÃO DO SUBITEM 10.16 

a) O subitem 10.16 passa a constar com a seguinte redação: 

 

10.16. Será facultado ao candidato considerado inapto, e somente a este, tomar conhecimento das razões 

de sua inaptidão, por meio de entrevista devolutiva, na forma indicada no edital de convocação para a 

etapa. 

 

b) Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital de Abertura deste Certame. 

 

II- DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo Público através do 

site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 - Rio de Janeiro, ou pelo 

e-mail: atendimento@ibade.org.br. 
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