FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 009/2018
EDITAL DE ENCERRAMENTO
A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV e o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP, no uso
de suas atribuições legais, tornam público o término do Processo Seletivo Público realizado através do edital
009/2018 em Lajeado.
As inscrições ocorreram no período de 09 de outubro de 2018 até 13 de novembro de 2018, sendo publicada
lista preliminar de inscritos no dia 16 de novembro de 2018, conforme cronograma. O período de recursos
para inscrições ocorreu de 16 de novembro até dia 20 de novembro de 2018. Após análise e reposta dos
recursos interpostos pelos candidatos, a lista final de inscritos gerais e por cotas foi publicada no dia 22 de
novembro de 2018, já o local de prova foi divulgado no dia 23 de novembro, conforme cronograma previsto
no Edital. Ao total foram 81 (oitenta e um) candidatos para cargos de nível fundamental, médio e superior,
destes 5 (cinco) candidatos eram isentos de pagamento.
A aplicação da prova foi cancelada, conforme notificação realizada em 30 de novembro de 2018. Os
candidatos foram comunicados, via notificação no site, e-mail e telefone disponibilizado à banca. A
devolução da taxa de inscrição foi informada neste mesmo dia, e 8 (oito) candidatos não enviaram os dados
conforme orientações, impossibilitando a devolução do valor de inscrição, conforme listagem a seguir:
NOME

CARGO

FAGNER GUILHERME SILVA DA SILVA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - LAJEADO

PABLO ROBERTO GARAY DAS NEVES

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - LAJEADO

ROCHELLE VENDRAMINI

FARMACÊUTICO - LAJEADO

ANA REGINA MEZETTI

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - LAJEADO

JAKELINE ARAUJO SIGNOR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - LAJEADO

LOURDES TERESINHA NEMET

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - LAJEADO

MIRIAN BERNADETE COCENSKI

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - LAJEADO

TALITA SCHEIBEL

FARMACÊUTICO - LAJEADO

O IBRASP não atenderá a partir de então nenhuma solicitação de reembolso de taxa de inscrição, devido à
realização de repasse à contratante FHGV.
Sapucaia do Sul, 14 de janeiro de 2019.
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