Prefeitura Municipal de Passo Fundo

Hospital Beneficente Dr. César Santos
Autarquia Municipal Lei n.º 1.418 de 04/08/1971.

EDITAL 02/2017
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
MÉDICOS.
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, o HOSPITAL
BENEFICENTE Dr. CÉSAR SANTOS, autarquia municipal, através de seu Diretor Geral, no uso
de suas atribuições legais, faz saber, por este Edital, que prorroga as inscrições para o processo
seletivo para contratação por tempo determinado MÉDICO CLÍNICO GERAL.
1.1 As inscrições serão realizadas pessoalmente pelo candidato ou mediante instrumento de
procuração até o dia e 25 de setembro de 2017, de segunda à sexta-feira, das 08 às 11:30 das 13:30
às 17:00, Setor de Recursos Humanos do Hospital, Rua Alcides Moura n. 100.
1.2 Em 27 de setembro de 2.017 será divulgado edital de homologação das inscrições.
1.3 Em caso de indeferimento de inscrição, o candidato pode interpor recurso pessoalmente dirigido
a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, com sua exposição de motivos, no prazo de um dia
útil a contar da publicação do Edital de Homologação das Inscrições.
1.4 No dia 03 de outubro de 2.017 o candidato terá acesso ao edital de homologação final das
inscrições, com a respectiva relação de inscritos, pelo site www.hbcs.rs.gov.br e no jornais locais.
1.5 A Publicação da Classificação dos Candidatos será feita no dia 04 de outubro de 2017,
conforme a ordem de classificação dos mesmos. E a data 05 de outubro de 2017 será para a
interposição de recursos.
1.6 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva Classificação Final dos
candidatos acontecerá no dia 10 de outubro de 2.017 no site www.hbcs.rs.gov.br e jornais locais.
1.8 O desempate será realizado no dia 11 de outubro de 2.017.
8.4 O resultado final com o desempate, com a respectiva Classificação Final dos candidatos e a
Homologação Final acontecerá no dia 16 de outubro de 2.017 no site e www.hbcs.rs.gov.br, e
jornal local.
Róger Teixeira Borges
Diretor Geral.
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