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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA DIRETOR E VICE-DIRETOR CLÍNICO DO 

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS 

 

A Comissão Eleitoral constituída pela portaria de nomeação nº DG 287/2019, em atenção aos 

dispositivos das Resoluções, n° 1342/91, n° 1352/92, n° 1481/97, do Conselho Federal de Medicina – 

CFM e o Regimento Interno do Corpo Clínico do HMGV, convoca os médicos do Hospital Municipal 

Getúlio Vargas – HMGV, para comparecerem no período que vai do dia 14/10/2019 até o dia 

21/10/2019, das 09h às 17h,conforme cronograma detalhado contido no Corpo deste Edital e em seu 

anexo I, na sala da área de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, a 

fim de realizar a votação para eleição da Diretoria Clínica deste, notadamente para os cargos de 

Diretor e Vice-Diretor Clínico. 

 

O mandato do Diretor e Vice-Diretor Clínico será de dois (dois) anos (Artigo 10º, parágrafo 1 º do 

Regimento Interno do Corpo Clínico). 

Conforme o Artigo 5º do Regimento Interno do Corpo Clínico poderão votar os médicos do Corpo 

Clínico Efetivo, que são os profissionais admitidos através de concurso público, processo seletivo 

simplificado ou cedidos pela autarquia municipal. 

Conforme o Artigo 13º do Regimento Interno do Corpo Clínico poderão concorrer ao cargo de Diretor 

Clínico os médicos efetivos que foram aprovados no estágio probatório (após 90 dias da assinatura 

do contrato de trabalho). No caso de médicos do corpo clínico efetivo contratado por regime de 

contrato por tempo determinado, poderão concorrer somente os que possuem contrato vigente por no 

mínimo 12 (doze) meses. 

Informamos que os candidatos interessados, a se candidatarem ao cargo de Diretor Clínico na 

referida eleição deverão providenciar sua inscrição junto à sala da área de Desenvolvimento de 

Pessoas da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, Travessa Aliança, s/n°, bairro Dihel, Sapucaia do 

Sul, entre os dias 27/09/2019 a 03/10/2019, das 09h às 17h, por meio de Termo de Declaração, cujo 

formulário será fornecido no momento da inscrição, conforme o modelo do Anexo II deste Edital. 

 

A divulgação dos candidatos inscritos se procederá através de Edital publicado no site 

www.fhgv.com.br, bem como Edital a ser afixado no estar médico do HMGV a partir do dia 

11/10/2019. 

 

Eventuais impugnações às candidaturas poderão ser encaminhadas, por escrito e fundamentadas à 

Comissão Eleitoral no dia 08/10/2019, na sala da área de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação 

Hospitalar Getúlio Vargas, das 09h às 17h. 

http://www.fhgv.com.br/
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Resultado do julgamento das impugnações e homologação das candidaturas será divulgado através 

de Edital publicado no site www.fhgv.com.br e no estar médico do HMGV, a partir do dia 11/10/2019. 

 

A votação se procederá de forma escrita, secreta e presencial, sendo vedada a votação por 

instrumento de procuração, ficando os votos depositados em urna lacrada até o momento da 

apuração. O voto de cada eleitor se realizará mediante escolha de apenas um candidato por voto 

para Diretor Clínico do HMGV, qualquer rasura, marca ou sinal que possa identificar o eleitor ou 

escolha múltipla acarretará a anulação do voto. 

 

Será eleito para cargo de Diretor Clínico do HMGV o candidato que obtiver a maioria simples de 

votos, sendo que o segundo candidato mais votado será eleito para o cargo de Vice-Diretor Clínico do 

HMGV. 

 

Em caso de empate de número de votos, tanto para o cargo de Diretor, como para cargo de Vice-

Diretor Clínico, serão adotados os seguintes critérios sucessivos para desempate:  

1º) maior tempo de contrato do médico com o HMGV; e  

2°) inscrição mais antiga no CREMERS. 

 

A apuração dos votos será realizada no dia 22/10/2019 às 9hs na sala de aula do Hospital Municipal 

Getúlio Vargas. 

 

O resultado da votação será publicado no dia 22/10/2019, através de Edital, com divulgação na 

página oficial da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas – www.fhgv.com.br – e afixação nos 

murais do HMGV e no estar médico. 

 

Eventuais impugnações à votação poderão ser encaminhadas, por escrito e fundamentadas, no dia 

23/10/2018, das 09h às 17h, na sala da área de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação 

Hospitalar Getúlio Vargas. 

 

O resultado do julgamento das impugnações à votação e homologação da eleição será divulgado 

através de Edital publicado no site www.fhgv.com.br, a partir do dia 25/10/2019. 

 

Sapucaia do Sul 18 de setembro de 2019. 

 

 

Ana Paula Souza 

 
Presidente da Comissão Eleitoral 

http://www.fhgv.com.br/
http://www.fhgv.com.br/
http://www.fhgv.com.br/
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ANEXO I 

SETEMBRO 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA  QUINTA SEXTA SABADO  

22 23 24  25  26  27 INICIO DAS 

INSCRIÇÕES 

28    

29   30 INSCRIÇÕES      

OUTUBRO 

  1 INSCRIÇÕES 2 INSCRIÇÕES 3 ÚLTIMO DIA DAS 

INSCRIÇÕES 

4  Divulgação lista 

de Candidatos 

 

5 

6 7 8 Impugnação de 

Candidatos 

9 10 11 Resultado da 

impugnação de 

candidatos 

12 

 

13 14 Período de 

Votação 

15 Período de 

Votação 

16 Período de 

Votação 

17 Período de 

Votação 

18 Período de 

Votação 
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20   21 Período de 

Votação 

22 Apuração dos 

Votos e Publicação 

do Resultado 

23 Recurso – 

Votação 

(impugnação) 

24  25 Resultado  

Dos Recursos 

Homologação e 

Publicação.           
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA 

 

 

 

 

 

Pela presente, eu, _______________________________________________- CRM/RS n°_________ 

Declaro que aceito registrar meu nome como candidato ao cargo de diretor Clínico do Hospital 

Municipal Getúlio Vargas, onde presto meus serviços, nas próximas eleições a serem realizadas no 

período de 14 a 21 de outubro de 2019.  

 

 

Sapucaia do Sul, ______ de ___________________ de_________. 

 

 

 


