FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL / RS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2022

EDITAL Nº 161/2022: ENCERRAMENTODO PSS Nº 004/2022
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS (FHGV), no uso de suas atribuições
legais, torna público, o término do Processo Seletivo Simplificado 004/2022 para o cargo de Médico do
Trabalho e Médico Infectologista. As publicações tiveram suas normativas e disposições conforme
previsto no Edital de Abertura nº 004/2022, publicado em 12 de julho de 2022, através do site
www.fhgv.com.br.
No dia 12 de julho de 2022 iniciou-se o período de inscrições, envio de títulos através de e-mail, ou
entrega presencial nos dias 21 e 22 de julho de 2022, conforme Edital.
No dia 29 de julho de 2022 foi publicada a lista preliminar de inscritos. No dia 29 de julho de 2022
iniciou-se o período de recursos contra lista preliminar de inscritos que se encerrou no dia 01 de agosto
de 2022. Após o período de recursos foi publicada a lista homologada de inscritos no dia 03 de agosto
de 2022, totalizando 4 (quatro) candidatos inscritos homologados para o cargo de Médico do Trabalho
e não houve candidatos inscritos para o cargo de Médico Infectologista .
As notas preliminares dos títulos foram disponibilizadas no dia 03 de agosto de 2022, conforme
previsto no Edital. No mesmo dia, após a divulgação das notas preliminares, se iniciou o período de
recursos. O período se encerrou dia 04 de agosto de 2022, conforme Edital, e não houve recursos
contra nota preliminar de títulos.
No dia 04 de agosto de 2022 foi disponibilizada a lista de classificação final, referente ao Processo
Seletivo Simplificado PSS 004/2022.
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
nº 004/2022 e declara a realização de todos os procedimentos previstos em editais conforme
normativas previstas.

Sapucaia do Sul, 05 de agosto de 2022.
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