FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 010/2018
EDITAL DE ENCERRAMENTO
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV e o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP, no
uso de suas atribuições legais, torna público o término do Processo Seletivo Público (PSP) realizado através do
edital 010/2018 em Pelotas.
As inscrições ocorreram no período de 09 de outubro de 2018 até 06 de novembro de 2018, sendo publicada
lista preliminar de inscritos no dia 12 de novembro de 2018, conforme cronograma. O período de recursos
para inscrições ocorreu de 12 de novembro até dia 14 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 19 de
novembro de 2018, conforme cronograma previsto no Edital. Ao total foram 19 (dezenove) inscrições para
cargos de Técnico em Segurança do Trabalho, destes 3 (três) candidatos eram isentos e 16 (dezesseis)
pagantes e 9 (nove) inscritos pagantes para o cargo Médico Clínico para Atendimento Adulto e Infantil.

A realização da prova objetiva ocorreu dia 25 de novembro de 2018 na cidade de Pelotas. O gabarito
preliminar foi disponibilizado 26 de novembro de 2018. As notas preliminares foram disponibilizadas no dia
07 de dezembro de 2018, conforme previsto no Edital. A banca respondeu aos protocolos de recursos, após
análise dos argumentos e homologou os resultados de cada etapa prevista no cronograma do edital.

As classificações finais foram divulgadas dia 28 de dezembro de 2018 no site www.ibrasp.org.br, com 7
(sete) candidatos aprovados para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho e 1 (um) aprovado para o
cargo de Médico Clínico para Atendimento Adulto e Infantil.

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – FHGV, no uso de suas atribuições legais, e o Instituto Brasileiro de
Seleção Pública – IBRASP tornam pública a homologação das listas de classificação no Processo Seletivo
Simplificado do Edital de Abertura nº 010/2018.

Sapucaia do Sul, 02 de janeiro de 2019.
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