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EDITAL DE ABERTURA Nº 010/2020 – AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
 
 

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas - FHGV, inscrita no CNPJ sob o N° 13.183.513/0001-27, com sede administrativa 
na Rua Alegrete, 145, em Sapucaia do Sul – RS, tornam público a retificação Nº 01/2020 referente ao Processo Seletivo 
Simplificado 010/2020. A retificação está apresentada a seguir, estando tachado os trechos alterados e em vermelho 
os novos trechos passando a ser conforme segue e não como constou. 

I. EXCLUI-SE, ONDE SE LÊ: 
7.1.6 NÃO serão pontuados os Títulos:  
a)  de curso cuja emissão do comprovante da titulação tenha ocorrido por instituição sem reconhecimento pelo MEC;  
a)  sem a informação do nome do candidato ou com nome diferente da inscrição e/ou dos documentos apresentados 
para comprovação; 
b)  de eventos que não estejam descritos na grade de pontuação;  
c)  de cursos não concluídos;  
d)  apresentados em forma de: boletim de matrícula, atestados de frequência, atestados/atas de apresentação e/ou 
defesa de trabalho de conclusão, monografia, dissertação ou tese, assim como outro documento que não atenda as 
exigências expressas na grade de pontuação;  
e)  sem a tradução para a língua portuguesa;  
f)  que ultrapassem a pontuação máxima, conforme grade de pontuação;  
g)  que apresentem rasuras, emendas ou entrelinhas;  
h)  que apresentarem dados imprecisos, incoerentes ou incompletos que comprometam ou impossibilitem a Banca de 
aferir a pontuação correta segundo os critérios previstos neste Edital; 
i) que foram concluídos fora do período considerado válido para pontuação; 
j) inseridos no campo de referência indevido, ou fora do prazo, ou que não corresponda ao documento anexado. 

 
 

 
Município de Sapucaia do Sul - RS, 30 de março de 2020. 
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