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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 Público 004/2020 para os cargos de: Auxiliar de Manutenção; Auxiliar de 

Segurança; Fisioterapeuta; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem com Instrumentação 

Cirúrgica; Técnico em Imobilização Ortopédica. As publicações tiveram suas normativas e disposições conforme 

previsto no Edital de abertura 004/2020, publicado em 12 de fevereiro de 2020, através do site www.ibrasp.org.br.  

No dia 12 de fevereiro de 2020 iniciou-se o Processo Seletivo Público 004/2020, o período de inscrições, solicitação 

de isenção e envio de títulos através do site do IBRASP, ocorreu dos dias 12 de fevereiro a 09 de março de 2020 

conforme Edital. O período de pedido de isenção encerrou-se no mesmo dia da abertura das inscrições, sendo a lista 

preliminar de isentos publicada no dia 18 de fevereiro de 2020. Posteriormente iniciou-se o período de recursos 

contra a lista preliminar de isentos. No dia 27 de fevereiro de 2020 foi disponibilizada a lista homologada de isentos. 

Na data do dia 09 de março de 2020 encerraram-se as inscrições, sendo que o pagamento e envio de títulos se 

encerrou no dia 10 de março de 2020. 

No dia 13 de março de 2020, foi publicada a lista preliminar de inscritos nas modalidades de ampla concorrência e 

por cotas, na mesma data iniciou-se o período de recursos contra lista preliminar de inscritos e encerrou-se no dia 17 

de março de 2020. Após o período de recursos foi publicada a lista homologada de inscritos na modalidade ampla 

concorrência, no dia 23 de março de 2020. No dia 10 de setembro de 2020 foi reaberto o período de para novas 

inscrições que encerrou no dia 28 de outubro de 2020, totalizando 511 (quinhentos e onze) inscritos homologados. 

No dia 20 de junho de 2021 foram aplicadas as Provas Objetivas. As notas preliminares foram disponibilizadas no dia 

21 de junho de 2021, conforme previsto no Edital. Nesse mesmo dia, após a divulgação das notas preliminares, 

iniciou-se o período de recursos. O período encerrou dia 23 de junho de 2021, conforme Edital.  

No dia 1º de julho de 2021 foi publicado o gabarito final preliminar e nota preliminar das provas objetivas. No mesmo 

dia 1º iniciou o período de recursos conta a nota da prova objetiva, sendo a nota final divulgada no dia 07 de julho de 

2021. A nota preliminar referente a avaliação de títulos (apenas cargos de nível superior) tiveram sua publicação no 

dia 20 de julho de 2021, tendo como período de recursos contra a nota preliminar entre os dias 20 e 22 de julho de 

2021. 

No dia 28 de julho de 2021 houve a publicação das notas finais das avaliações de títulos. Após a publicação das 

notas teve a divulgação das listas de classificações preliminares que ocorreu no dia 09 de agosto de 2021. No 

período de 10 a 18 de agosto ocorreu a convocação para heteroidentificação, o qual teve seu resultado preliminar 

publicado no dia 25 de agosto de 2021. No dia 25 de agosto abriu-se o período de recursos da avaliação de 

heteroidentificação que finalizou no dia 27/08/2021. O resultado final da heteroidentificação foi publicado em 03 de 

setembro de 2021. 

No dia 06 de setembro de 2021 foi disponibilizado as listas de homologação das classificações finais dos candidatos 

de acesso universal e por cotas. 

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

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

Seletivo Público de Edital 004/2020 referente aos cargos: Auxiliar de Manutenção; Auxiliar de Segurança; 

Fisioterapeuta; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica; 

Técnico em Imobilização Ortopédica e declaram a realização de todos os procedimentos previstos em editais 

conforme normativas previstas. 
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Os demais cargos do Edital 004/2020, seguem aguardando liberação de cronograma com os procedimentos e datas 

referente ao Processo Seletivo Público 004/2020. 

  

 
 

 
Município de Sapucaia do Sul - RS, 08 de setembro de 2021. 
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