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EDITAL 01/2017 DE ABERTURA DA ELEIÇÃO DOS 
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NO 

CONSELHO CURADOR DA FHGV 
 

 
 

Ficam convocados os empregados concursados da FHGV – quadro 

permanente da Sede Administrativa da FHGV, Hospital Municipal Getúlio Vargas, 

Unidade de Pronto Atendimento e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 

Sapucaia do Sul – para a Eleição dos Representantes dos Trabalhadores no Conselho 

Curador da FHGV, de acordo com a Lei Municipal nº 3.684, de 04 de novembro de 

2015, a ser realizada nos dias: 18 e 19 de julho de 2017, das 06h30 às 09h, das 11h 

às 15h e das 18h às 21h, no HMGV, na Portaria de Entrada dos Funcionários (próximo 

ao relógio ponto), e dia 20 de julho na UPA Sapucaia (Para empregados da UPA e 

SAMU Sapucaia), das 06h30 às 07h30 e das 18h30 às 19h30, através de urna 

volante. Somente estarão aptos ao voto, os funcionários que portarem crachá de 

identificação. 

Os empregados interessados em concorrer deverão fazer suas inscrições no 

período de 07/07/2017 a 12/07/2017 no Setor: UGP Efetividade, em dias úteis das 08h 

às 17h, mediante preenchimento de ficha de inscrição específica. Conforme 

Resolução do Conselho Curador aprovada em sua 50ª reunião realizada em 04 de 

maio de 2017, disponibilizada em anexo, não podem disputar a eleição os 

empregados em contrato de experiência e que tenham sofrido sanção disciplinar, 

transitada, nos 2 (dois) anos anteriores à data de início da eleição. Não há vedação 

para empregados em exercício de Função Gratificada. 

O processo eleitoral obedecerá ao seguinte cronograma: Publicação do edital 

de abertura em 03/07/2017; Período de inscrição dos candidatos de 07 a 12/07/2017; 

Publicação da homologação das inscrições em 17/07/2017; Período de votação de 18 

a 20/07/2017; Apuração dos resultados aberta a todos interessados, no Auditório da 

sede FHGV dia 21/07/2017 às 14h; Publicação da homologação do resultado final em 

26/07/2017; Posse do titular e do suplente na reunião ordinária do Conselho Curador 

em 27/07/2017. 

Informamos que foram designados para constituir a Comissão Eleitoral os 

seguintes representantes: Cláudio Berger Moreira, Patrícia da Silveira Bienert e 

Rodrigo Costa Gobatto, conforme estabelece a Portaria n°170 de 14 de junho de 2017.  

 

Sapucaia do Sul, 03 de julho de 2017. 


