
EDITAL Nº  279/2019

RESULTADO FINAL DA REALOCAÇÃO EXTERNA DE FUNCIONÁRIOS

FOLGUISTA – HMGV Sapucaia do Sul

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Encerradas  as entrevistas para Realocação Externa  de Funcionários para a  vaga de  Enfermeiro Folguista  -

HMGV, o resultado final do processo de realocação foi o seguinte:

RESULTADO FINAL
1º Colocado – LILIANA CARTELL PATRICIO PONTICELLI -  CP 71902

Critérios institucionais 37,50 Entrevista com o gestor 45,00 TOTAL 82,50

Os candidatos não classificados para o preenchimento das vagas imediatamente oferecidas continuarão concorrendo

a novas vagas eventualmente abertas durante o período de 90 dias, respeitada a ordem de classificação obtida no

processo de seleção.

Passado o período de 90 dias, caso o candidato não tiver preenchido nenhuma vaga, a sua solicitação continuará

válida e presente no Banco de Realocações durante o prazo de  um ano,  no qual  ele poderá ser  convidado a

participar de novos processos seletivos.

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. 

Sapucaia do Sul, 19 de julho de 2019.
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