FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA Nº 007/2018 – AVISO N° 02 – RETIFICAÇÃO
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS (FHGV) e o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP, no
uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, a retificação do Edital n° 007/2018, conforme
relacionado abaixo:
1.
Quanto a alteração de cronograma:
Onde se lê:
3.1 Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive as datas das provas objetivas, poderão ser alterados
durante o Concurso Público, havendo prévia divulgação oficial no site, sem prejuízo das regras e ditames deste
Edital.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Publicação do Edital de Abertura e Extratos do Edital
Período de inscrição
Envio de títulos via site
Recebimento da solicitação de isenção
Publicação da lista preliminar de isenção
Recurso contra isenção
Lista final de isentos
Lista geral preliminar de inscritos
Recursos de inscrições
Publicação de inscrições gerais e por cotas
PERÍODO DE AVALIAÇÃO
Divulgação de locais de prova
Aplicação da prova objetiva
Divulgação de gabarito
Recurso contra gabarito
Publicação de gabarito final
Resultado preliminar das provas objetivas
Recurso de nota da prova objetiva
Resultado preliminar de avaliação de títulos
Recurso de nota de títulos
Nota final de títulos
Nota final da prova objetiva
Sorteio Público (no caso de empate)
Aferição de cota de Pessoa Negra ou Parda
Lista dos aprovados de cota para Pessoa Negra ou Parda
Recursos de candidatos homologados na verificação da cota PNP
Publicação de listas finais de classificados gerais e por cotas
Edital de encerramento

DATA
8-10-2018
9-10 até 6-11
9-10 até 6-11
9-10 até 16-10
19-10
19-10 até 22-10
29-10
12-11
12-11 até 14-11
19-11
DATA
20-11
25-11
26-11
26-11 até 28-11
4-12
7-12
7-12 até 11-12
11-12
11-12 até 13-12
17-12
17-12
17-12
18-12 até 19-12
20-12
20-12 até 21-12
26-12
27-12-2018

Leia-se:

3.1
Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive as datas das provas objetivas, poderão ser alterados
durante o Processo Seletivo Público, havendo prévia divulgação oficial no site, sem prejuízo das regras e ditames
deste Edital.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Publicação do Edital de Abertura e Extratos do Edital
Período de inscrição
Envio de títulos via site
Recebimento da solicitação de isenção
Publicação da lista preliminar de isenção
Recurso contra isenção
Lista final de isentos
Lista geral preliminar de inscritos gerais e por cotas
Recursos de inscrições gerais e por cotas
Publicação de inscrições gerais e por cotas
PERÍODO DE AVALIAÇÃO
Divulgação de locais de prova
Aplicação da prova objetiva
Divulgação de gabarito
Recurso contra gabarito
Publicação de gabarito final
Resultado preliminar das provas objetivas
Recurso de nota da prova objetiva
Resultado preliminar de avaliação de títulos
Recurso de nota de títulos
Nota final de títulos
Nota final da prova objetiva
Sorteio Público (no caso de empate)
Aferição de cota de Pessoa Negra ou Parda
Lista dos aprovados de cota para Pessoa Negra ou Parda
Recursos de candidatos homologados na verificação da cota PNP
Publicação de listas finais de classificados gerais e por cotas
Edital de encerramento

Sapucaia do Sul, 23 de outubro de 2018.

_________________________________________________
Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP

_________________________________________________
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

DATA
8-10-2018
9-10 até 13-11
9-10 até 13-11
9-10 até 16-10
19-10
19-10 até 22-10
29-10
16-11
16-11 até 20-11
22-11
DATA
23-11
02-12
03-12
03-12 até 05-12
12-12
14-12
14-12 até 17-12
11-12
11-12 até 13-12
20-12-2018
20-12-2018
20-12-2018
02-01 até 04-01-2019
07-01
07-01 até 08-01
10-01
11-01-2019

