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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DA 1º SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO DE N.º 001/2021 REALIZADO PELA
COMISSÃO DE SELEÇÃO DA FUNDAÇAO HELENA ANTIPOFF/FHA

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na Sede da Fundação
Helena An�poff/FHA., por meio de videochamada, veiculada através da plataforma Google Meet - Link:
<h�ps://meet.google.com/dhf-skod-nfu>, foi aberto a 1ª Sessão Pública do chamamento Público
001/2021 FHA., pelo relator e membro da comissão de seleção o senhor Mateus Filipe de Paula
Rodrigues/MASP: 1499148-3 (membro �tular), acompanhado dos demais componentes da comissão as
senhoras Ionete Izidora Manini Rodrigues/MASP: 1187614-1 (presidente subs�tuta) e Gabriela Tamara da
Silva Damasceno Campos/MASP: 148443-5 (membro �tular), bem como o senhor Pablo, colaborador
afeto a Diretoria de Atendimento e Gestão da Informação da SIGCON/SAÍDA, e responsável por
sanar eventuais dúvidas correlacionadas a plataforma SIGCON módulo SAÍDA. Aberto a referente sessão,
o relator, qualificou a ins�tuição Fundação Helena An�poff., bem o objeto do termo, qual seja “PROJETO
CIDADÃO GLOBAL: DE MINAS PARA MUNDO – EDITAL 001/2021”, informando os balizamentos
norma�vos da MROSC, complementando que a correlata sessão, tem por finalidade publicitar os atos
a�nentes ao chamamento Público 001/2021 FHA, conforme a boa praxe dos atos administra�vos. Na
oportunidade fora des�nado a SIGCON/SAÍDA, na pessoa do senhor Pablo, colaborador e representante
do setor, neste ato., reconhecendo e agradecendo o auto nível de capacidade técnica e urbanidade, que a
ins�tuição sempre vem demonstrando para com a FHA. Encerrado a fala do relator, passou-se a palavra
ao sr. Pablo que retribuiu as congratulações, recolocando o setor SIGCON/SAÍDA a disposição para a
próxima sessão pública, que vier a acontecer, complementou que a direção do setor está sob a nova
responsável da senhora Kelly, sem informação de sobrenome. Encerrados os prés�mos e ante a ausência
de qualquer pessoa ou ins�tuição que �vesse interesse no esclarecimento de algum ponto do certame. A
respec�va videochamada, foi formalizada em ata, devido a instabilidade da plataforma do "meet",
combinado a ausência de par�cipes externos a estrutura da Administração Pública. Neste termos, e a fim
de instruir os sistemas de comunicação previstos no Decreto Estadual de nº.47.132/17, visto que sua
sessão foi amplamente divulgada nos Sistema Eletrônico de Informações / SEI, no SIGCON/SAÍDA e
no sí�o oficial da FHA, mas não teve par�cipes externos, razão pela qual  a sessão foi transcrito em ata,
para assinatura eletrônica dos integrantes. Reiterando que embora infru�fera a sessão de
esclarecimentos, a ins�tuição FHA, se recoloca a disposição para esclarecimentos ou dúvidas, conforme
prevê o edital, através do endereço eletrônico <chamamentopublico@�a.mg.gov.br>. Nada havendo dê-
se complementar, ante o encerramento da sessão, ás quinze horas do mesmo dia, eu Mateus Filipe de
Paula Rodrigues lavrei a presente ata que será assinada eletronicamente pelos par�cipantes da sessão,
dando ciência e verdade na realização da sessão pública por videochamada, devido isolamento advindo
da PANDEMIA/COVID-19.

Documento assinado eletronicamente por Mateus Filipe de Paula Rodrigues, Analista Educacional,
em 15/12/2021, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Tamara da Silva Damasceno Campos,
Assessor(a), em 15/12/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ionete Izidora Manini Rodrigues, Auxiliar Administra�vo,
em 16/12/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

mailto:chamamentopublico@fha.mg.gov.br
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 39622564
e o código CRC CA989DDD.
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