FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL DE ABERTURA Nº 003/2018 – AVISO N° 01 – 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 INCLUSÃO de formulário no APÊNDICE III do Edital
n° 003/2018, conforme relacionado abaixo:
APÊNDICE III – Formulário para envio de títulos
TÉCNICO ADMINISTRATIVO – FORMAÇÃO
Máximo Pontuação Nº de Pontuação
Item
Listar informações dos documentos apresentados nos arquivos:
por título por título certif. solicitada
- Nome da instituição de ensino, nome do curso, data de conclusão
A
40
40
Curso superior completo em administração ou gestão de saúde

A.1

40

40
Curso superior em andamento na área de administração ou gestão na área da saúde,
cursando a partir do quinto semestre do curso

A.2

32

32
Curso técnico em administração completo

A.3

30

30
Curso técnico em administração em andamento, cursando a partir do segundo semestre do
curso

A.4

20

20

1. O formulário apresenta a listagem de todos os documentos que serão enviados para avaliação dos títulos.
2. Documentos não listados no formulário não serão avaliados.
3. O candidato declara, para os devidos fins, que está ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital de Abertura das
Inscrições e demais publicações, declarando total autenticidade e assumindo total responsabilidade pelos documentos
apresentados e pelas informações prestadas neste formulário.
4. Nas páginas seguintes devem ser apresentados os documentos listados neste formulário seguindo a mesma ordem crescente
de cada item.

APÊNDICE III – Formulário para envio de títulos

Item

Máximo de Pontuação
pontuação do item

B

60

60

TÉCNICO ADMINISTRATIVO – EXPERIÊNCIA
Nº de
Listar informações dos documentos apresentados nos arquivos:
meses
- Nome da empresa, função, período de trabalho. (Tipo de documento:
solicitados
Atestado ou CTPS indicando a página)
Em instituições de serviços de saúde de atendimento no SUS com a CBO da função pretendida

B.1

60

1

Em instituições de serviços de saúde com a CBO da função pretendida

B.2

40

1

Em instituições fora da área de serviços de saúde com a CBO da função pretendida

B.3

30

0,5

1. O formulário apresenta a listagem de todos os documentos que serão enviados para avaliação dos títulos.
2. Documentos não listados no formulário não serão avaliados.
3. O candidato declara, para os devidos fins, que está ciente e de pleno acordo com as normas contidas no Edital de Abertura das
Inscrições e demais publicações, declarando total autenticidade e assumindo total responsabilidade pelos documentos
apresentados e pelas informações prestadas neste formulário.
4. Nas páginas seguintes devem ser apresentados os documentos listados neste formulário seguindo a mesma ordem crescente
de cada item.

Sapucaia do Sul, 26 de dezembro de 2018.
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