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FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 004/2020
Unidade Tramandaí – cargos de níveis fundamental, médio e superior
A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, inscrita, inscrita no CNPJ sob o N° 13.183.513/0001-27, com sede
administrativa na Rua Alegrete, 145, em Sapucaia do Sul –RS, devido a prevenção à propagação da infecção pelo
COVID-19 (novo coronavírus), tornam pública a retificação do Edital 04/2020, conforme destacado em vermelho e no
conteúdo a seguir.
1. ALTERA-SE E ESTABELECE NOVO CRONOGRAMA PARA OS CARGOS
1.1. Tendo em vista os protocolos sanitários, limitações de espaçamento entre os candidatos e procedimentos
sanitários que buscam a segurança dos candidatos, bem como dos colaboradores envolvidos nos dias de aplicações
de prova, o IBRASP juntamente com a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, alteram as distribuições dos
cargos no calendário de aplicação de provas objetivas, conforme dispõe o apêndice I.
1.2. Os cargos de Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica; permanecem
com o mesmo cronograma publicado em 17 de setembro de 2020, sendo considerados para o Turno de 1ª aplicação
da prova objetiva.
1.3. 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.
1.4. As prováveis datas de aplicação de prova objetiva estarão sujeitas às alterações de quantitativos dos novos
inscritos, podendo sofrer mudanças na data provável de prova objetiva, tendo em vista as limitações estruturais e
logísticas das entidades fornecedores de locais para aplicação de etapa objetiva no âmbito do Município de Sapucaia
do Sul, em tempo de pandemia.
1.5. Os procedimentos estabelecidos e períodos previstos estão apresentados nos quadros dispostos no apêndice II,
conforme as distribuições efetuadas e disposta no apêndice desta retificação.
1.6. As publicações previstas nos procedimentos do cronograma de execução deste Edital serão divulgadas até às
23h e 59min, conforme data determinada.

Município de Sapucaia do Sul - RS, 16 de novembro de 2020.
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APÊNDICE I – ALOCAÇÃO EDITAL 04/2020
I. Os cargos de Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica;
permanecem com a previsão de aplicação de prova em 22 de novembro de 2020, sendo considerados para o
Turno de 1ª aplicação da prova objetiva.
II. Demais cargos a aplicação de prova está prevista para data preliminar conforme quadro a seguir.

CARGO
Auxiliar de Manutenção - Tramandaí
Auxiliar de Segurança - Tramandaí
Fisioterapeuta - Tramandaí
Nutricionista - Tramandaí
Psicólogo - Tramandaí
Técnico em Imobilização Ortopédica - Tramandaí

Assessoria: IBRASP – Instituto Brasileiro de Seleção Pública

TURNO
2ª APLICAÇÃO
2ª APLICAÇÃO
2ª APLICAÇÃO
2ª APLICAÇÃO
2ª APLICAÇÃO
2ª APLICAÇÃO

DATA
Provável
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020

HORA
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
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APÊNDICE II
I. Para os cargos com alteração de data da prova objetiva listados no quadro do apêndice I, segue
cronograma de execução estabelecido para o segundo turno de aplicação de provas
PROCEDIMENTOS – 2º TURNO DE APLICAÇÃO DE PROVAS
Publicação de cronograma atualizado
PROCEDIMENTOS DE PERÍODO DE AVALIAÇÃO
Divulgação de locais de prova

Aplicação da prova objetiva (Data Provável)
Divulgação de gabarito preliminar
Período para comprovações de identificação especial
Recurso contra gabarito preliminar
Ato público de abertura dos malotes com cartões respostas
Publicação de gabarito final
Nota preliminar das provas objetivas
Recurso de nota das provas objetivas
Nota final das provas objetivas
Nota preliminar da avaliação de títulos (somente cargos de nível superior)
Recurso nota de títulos (somente cargos de nível superior)
Nota final de títulos (somente cargos de nível superior)

DATA
16/11/2020
DATA
01/02/2021
07/02/2021
08/02/2021
08/02/2021 a
11/02/2021
08/02/2021 a
11/02/2021
12/02/2021
02/03/2021
03/03/2021
03/03/2021 a
05/03/2021
15/03/2021
29/03/2021
29/03/2021 a
31/03/2021
09/04/2021

Convocação para heteroidentificação da cota aos candidatos negros

A definir

Período para heteroidentificação da cota aos candidatos negros
Publicação das listas de acesso universal e por cotas. Sorteio Público
(caso exista empate)
Edital de encerramento

A definir
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A definir
A definir
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