FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL DE ABERTURA Nº 003/2018 – AVISO N° 07 – 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 somente para o cargo de Supervisor
Técnico do Edital n° 003/2018, conforme relacionado abaixo:
1. Alteração de quadro de funções, vagas, a jornada de trabalho e os vencimentos
Onde se lê no quadro de procedimentos e períodos para o cargo de Supervisor Técnico:
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
FUNÇÃO
SUPERVISOR TÉCNICO

VAGAS
04

CARGA HORÁRIA MENSAL
180h mensais. Jornada 12 x 36 (diurno e noturno)

VENCIMENTOS
BÁSICOS
R$ 2.210,44

Leia-se:
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
FUNÇÃO
SUPERVISOR TÉCNICO

VAGAS
04

CARGA HORÁRIA MENSAL
220h mensais. Jornada 12 x 36 (diurno e noturno)

VENCIMENTOS
BÁSICOS
R$ 2.210,44

2. Alteração de cronograma
Onde se lê no quadro de procedimentos e períodos:
Evento
Publicação do extrato do edital
Publicação do edital de abertura no site oficial do IBRASP

Período
18/12/2018
19/12/2018

Inscrição via site
Entrega de títulos via site
Lista geral preliminar de inscritos gerais e por cotas
Recursos de inscrições gerais e inscrições por cotas
Entrega de títulos somente das inscrições com recursos deferidos
Publicação de inscrições gerais e por cotas

19/12/2018 a 11/01/2019
26/12/2018 a 16/01/2019
15/01/2019
15/01/2019 a 16/01/2019
17/01/2019 a 18/01/2019
21/01/2019

Resultado preliminar dos títulos
Recursos de resultado dos títulos
Aferição PNP
Resultado aferição PNP
Recurso de aferição PNP
Listas de classificações finais e sorteio, se necessário para os casos de empates
Edital de encerramento e convocação inicial

28/01/2019
28/01/2019 até 31/01/2019
09/01/2019 até 04/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
08/02/2019

Leia-se:
Evento
Publicação do extrato do edital
Publicação do edital de abertura no site oficial do IBRASP
Inscrição via site
Entrega de títulos via site
Lista geral preliminar de inscritos gerais e por cotas

Período
18/12/2018
19/12/2018
19/12/2018 a 11/01/2019
26/12/2018 a 16/01/2019
15/01/2019

Recursos de inscrições gerais e inscrições por cotas
Entrega de títulos somente das inscrições com recursos deferidos
Publicação de inscrições gerais e por cotas
Resultado preliminar dos títulos
Recursos de resultado dos títulos
Aferição PNP

15/01/2019 a 16/01/2019
17/01/2019 a 18/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
28/01/2019 até 31/01/2019
09/01/2019 até 04/02/2019

Resultado aferição PNP
Recurso de aferição PNP
Listas de classificações finais e sorteio, se necessário para os casos de empates para
os cargos de Operador de Radiocomunicação, Técnico Administrativo, Técnico De
Monitoramento e Técnico Auxiliar De Regulação Médica.
Edital de encerramento e convocação inicial para os cargos de: Operador de
Radiocomunicação, Técnico Administrativo, Técnico De Monitoramento e Técnico
Auxiliar De Regulação Médica.
Período para inscritos no cargo de Supervisor Técnico que desejarem o cancelamento
de sua inscrição, em virtude da retificação de carga horária, se manifestarem
conforme orientação desta publicação.
Listas de classificações finais e sorteio, se necessário para os casos de empates para o
cargo de Supervisor Técnico
Edital de encerramento e convocação inicial para os cargo de Supervisor Técnico

05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019

08/02/2019

07/02 até 11/02

12/02/2019
13/02/2019

3. Os inscritos para o cargo de Supervisor Técnico que realizaram o pagamento da respectiva taxa terão o direito de
cancelamento de inscrição e devolução de seus valores, conforme solicitação de reembolso que deverá ser
formalizada, exclusivamente através do e-mail contato@ibrasp.org.br, até o dia 11 de fevereiro de 2019. No email, o candidato deverá informar a solicitação de cancelamento de inscrição, nome completo, CPF e dados de
conta bancária. Somente serão validados os e-mails enviados, e confirmados pelo IBRASP, conforme período
informado. A devolução do valor ocorrerá em até cinco dia úteis após a confirmação do recebimento da solicitação
formalizada via e-mail.

Sapucaia do Sul, 06 de fevereiro de 2019.
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