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EDITAL Nº 037/2017 

RESULTADO PARA REALOCAÇÃO EXTERNA DE FUNCIONÁRIOS/TROCA DE SETOR 

HMGV – SAÚDE MENTAL 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

 

Encerradas as inscrições para Realocação Externa de Funcionários para a vaga de Enfermeiro do Setor de Saúde 

Mental do HMGV, houve apenas um inscrito qualificado para a realocação, sendo que o resultado final do processo 

de realocação foi a seleção para a vaga da funcionária Rosianny Glitercy Oliveira Kumechick, matrícula nº 70385. 

A funcionária Caroline Nugem Teixeira, matrícula 71021 não foi qualificada para a realocação com base no Artigo 26 

do regulamento do Banco de Realocação, já que ela ingressou na FHGV há menos de três meses. A efetivação da 

transferência do funcionário dependerá do recebimento de memorando com o de acordo por parte dos 

coordenadores.  

Recursos ou pedidos de revisão de processo de seleção para Banco de Realocações serão analisados pela 

UGP, Unidade de Saúde do Trabalhador e Qualificação Profissional. 

O prazo para admissão de recursos é de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data e hora de publicação 

dos resultados do processo na homepage da instituição (www.fhgv.com.br) e/ou nos murais das unidades. 

As requisições devem ser protocoladas diretamente na sede central da UGP, Unidade de Saúde do Trabalhador e 

Qualificação Profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapucaia do Sul, 24 de janeiro de 2017. 


