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O Diretor Geral da FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS (FHGV), no uso de suas atribuições legais, torna 

público, o término do Processo Seletivo Simplificado em regime de urgência, devido ao surto pandêmico do vírus 

COVID-19, realizado através do Edital 010/2020 para os cargos de: Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Segurança, 

Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica e Técnico em Imobilização 

Ortopédica. As publicações tiveram suas normativas e disposições conforme previsto no Edital de abertura 010/2020, 

publicado em 27 de março de 2020, através do site www.ibrasp.org.br.  

Os inscritos para os cargos de nível fundamental e técnico do concurso de Edital 04/2020 foram incorporados, 

conforme procedimentos editalícios neste PSS de Edital 010/2020 que se destina a contratação temporária no regime 

celetista. Ao total, 201 (duzentos e uma) inscrições foram homologadas para todos os cargos do edital. 

As notas preliminares foram disponibilizadas no dia 08 de abril de 2020, conforme previsto no Edital. Nesse mesmo 

dia, após a divulgação das notas preliminares, se iniciou o período de recursos. O período se encerrou às 17 horas e 

30 minutos do dia 09 de abril de 2020, conforme Edital. A banca respondeu aos protocolos de recursos após análise 

dos argumentos e revisão dos títulos apresentados pelos candidatos.  

No dia 15 de abril de 2020 foi disponibilizada a lista de classificação final, referente ao Processo Seletivo Simplificado 

PSS 010/2020. 

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – FHGV, no uso de suas atribuições legais, e o Instituto Brasileiro de Seleção 

Pública – IBRASP tornam assim pública a homologação das listas de classificação e encerramento do Processo 

Seletivo Simplificado de Edital 010/2020.  

 
 

 
Município de Sapucaia do Sul - RS, 15 de abril de 2020. 
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