FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
EDITAL DE ENCERRAMENTO DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL DE ABERTURA Nº 003/2018
PARA O CARGO DE SUPERVISOR TÉCNICO
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS (FHGV), no uso de suas
atribuições legais, torna público, o término do Processo Seletivo Simplificado realizado através do
edital 003/2018 para os cargos de Supervisor Técnico. As publicações tiveram suas normativas e
disposições conforme previsto no Edital de abertura, ocorrendo através do site www.ibrasp.org.br.
As inscrições ocorreram no período de 19 de dezembro de 2018 até 11 de janeiro de 2019, sendo
publicada lista preliminar de inscritos no dia 15 de janeiro de 2019, conforme cronograma. O período
de recursos para inscrições ocorreu de 15 de janeiro até dia 16 de janeiro de 2019. Após análise e
reposta dos recursos interpostos pelos candidatos, a lista final de inscritos foi publicada no dia 21 de
janeiro de 2019, conforme cronograma previsto no Edital. Ao total, 979 (novecentas e setenta e nove)
inscrições foram homologadas para todos os cargos do edital.
As notas preliminares foram disponibilizadas no dia 28 de janeiro de 2019, conforme previsto no
Edital. Os candidatos puderam realizar seus recursos do dia 28 de janeiro até 31 de janeiro de 2019,
conforme Edital. A banca respondeu aos protocolos de recursos, após análise dos argumentos e
revisão dos títulos apresentados pelos candidatos. No dia 06 de janeiro de 2019 os candidatos para o
cargo de Supervisor Técnico foram informados da retificação da carga horária de trabalho, conforme
notificação disponibilizada. Foi concedido o direito ao cancelamento da inscrição à eles, onde 3
candidatos sinalizaram a desistência de participação do Processo Seletivo para a vaga de Supervisor.
No dia 12 de fevereiro de 2019 foi disponibilizada a lista final de classificação.
A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – FHGV, no uso de suas atribuições legais, e o Instituto
Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP tornam assim pública a homologação das listas de
classificação no Processo Seletivo Simplificado do Edital de Abertura nº 003/2018 para o cargo de
Supervisor Técnico.

Sapucaia do Sul, 13 de fevereiro de 2019.
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