
 

 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV  
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 
 
 

EDITAL DE ENCERRAMENTO 
 
 

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

legais, torna público, o término do Processo Seletivo Simplificado 002/2021 para o cargo de 

Enfermeiro. As publicações tiveram suas normativas e disposições conforme previsto no Edital de 

abertura 002/2021, publicado em 9 de março de 2021, através do site www.fhgv.com.br. 

No dia 9 de março de 2021 iniciou-se o período de inscrições, solicitação de isenção e envio de títulos 

através de e-mail ou entrega presencial, conforme Edital.  

No dia 19 de março de 2021, foi publicada a lista preliminar de inscritos na modalidade de ampla 

concorrência e por cotas. No dia 25 de março de 2021 foram publicadas as listas preliminares de 

inscritos retificadas e iniciou-se novo período de recursos contra lista preliminar de inscritos retificada 

que encerrou-se no dia 26 de março de 2021. Após o período de recursos foi publicada a lista 

homologada de inscritos na modalidade ampla concorrência e por cotas, no dia 29 de março de 2021, 

totalizando 327 (trezentos e vinte e sete) inscritos homologados. 

As notas preliminares dos títulos foram disponibilizadas no dia 29 de março de 2021, conforme previsto 

no Edital. No dia seguinte, após a divulgação das notas preliminares, se iniciou o período de recursos. 

O período se encerrou dia 31 de março de 2021, conforme Edital, e a comissão de recursos analisou  

os pedidos de recursos quanto às notas de títulos.  

No dia 01 de abril de 2021 foi disponibilizada a lista de classificação final, referente ao Processo 

Seletivo Simplificado PSS 002/2021. 

A convocação inicial prevista para a presente data, está disponível no site da FHGV: 

http://www.fhgv.com.br/home/editais-tramandaí/. 

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – FHGV, no uso de suas atribuições legais, torna assim pública 

a homologação das listas de classificação e encerramento do Processo Seletivo Simplificado de Edital 

002/2021 e declaram a realização de todos os procedimentos previstos em editais conforme 

normativas previstas. 

 

 
Sapucaia do Sul, 01 de abril de 2021. 
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