
EDITAL Nº 082/2020
RESULTADO FINAL DA REALOCAÇÃO EXTERNA DE FUNCIONÁRIOS

UPA SAPUCAIA DO SUL

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  - TARDE

Encerradas as entrevistas para Realocação Externa de Funcionários para a vaga de Técnico em Enfermagem – UPA - tar-
de, o resultado fnal do processo de realocação foi o seguinte:

RESULTADO FINAL
1ª Colocado(a) – JÉSSICA FERRAZ DE ABREU DA ROSA

Critérios institucionais 37,50 Entrevista com o gestor 50,00 TOTAL 87,50

2º Colocado(a) – GERSON LIMA RIBEIRO - 71517
Critérios institucionais 27,50 Entrevista com o gestor 45,00 TOTAL 72,50

3ª Colocado(a) –  ALESSANDRA DA SILVA TIMÓTEO - 70895
Critérios institucionais 30,00 Entrevista com o gestor 35,00 TOTAL 65,00

AUSENTES
ELISETE DE JESUS DA SILVA CASTRO - 71563
GILSON PINTO DE GODOIS - 71970
GRASIELA DA COSTA LAUFFER - 72034

Os candidatos não classifcados para o preenchimento das vagas imediatamente oferecidas contnuarão concorrendo a 
novas vagas eventualmente abertas durante o período de 90 dias, respeitada a ordem de classifcação obtda no proces-
so de seleção.
Passado o período de 90 dias, caso o candidato não tver preenchido nenhuma vaga, a sua solicitação contnuará válida e
presente no Banco de Realocações durante o prazo de um ano, no qual ele poderá ser convidado a partcipar de novos 
processos seletvos.
Recursos ou pedidos de revisão de processo de seleção para Banco de Realocações serão analisados pela UGT, Unida-
de de Gestão do Trabalho
O prazo para admissão de recursos é de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data e hora de publicação dos resul-
tados do processo na homepage da insttuição (www.fgv.com.br) e/ou nos murais das unidades. 

Sapucaia do Sul, 11 de Março de 2020.
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