FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO N°01/2009
EDITAL N°02/2009

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO, fundação estatal de direito privado,
TORNA PÚBLICO que RETIFICA as disposições do Edital N°01/2009 do Concurso Púb lico N° 01/2009 conforme
a seguir.

I – A Escolaridade e Exigências Mínimas para os seguintes Empregos ficam Retificadas conforme abaixo:

Emprego

Vagas

Analista de
Laboratório

03

Assistente
Administrativo

84

Cozinheiro

04

Motorista

12

Técnico de
Enfermagem

268

Técnico em
Radiologia

20

Escolaridade e Exigências Mínimas

Diploma de curso superior, devidamente registrado
e fornecido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação, em Farmácia (com ênfase
em Bioquímica e/ou Análises Clínicas) e/ou
Biomedicina. Registro no respectivo conselho
profissional
Certificado, devidamente registrado, de conclusão
de curso de nível médio (antigo segundo grau),
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Ensino Fundamental Completo. Experiência
mínima de 01 (um) ano em Cozinha Hospitalar e/ou
Industrial e/ou Comercial e/ou Empresarial
Certificado devidamente registrado de conclusão
de curso de nível médio (antigo segundo grau),
fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação. Carteira de Motorista
categoria “D” com validade, sem restrição e com,
no máximo, 50% da pontuação permitida para
apreensão da carteira. Curso de Condutores de
Veículos de Emergência. Carga Horária mínima 50
horas.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão
de curso de nível médio (antigo segundo grau),
fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação; Certificado de
conclusão de curso Técnico em Enfermagem.
Certificado, devidamente registrado de conclusão
de curso de nível médio (antigo segundo grau),
fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação; Certificado de
conclusão de curso Técnico em Radiologia;
Registro no CONTER/RS.

Carga
Horária
Mínima
Mensal
(hora)

Salário
Hora
(R$)

Valor
Insc.
(R$)

180

10,55

50,00

180

3,95

30,00

180

3,75

20,00

180

4,15

30,00

180

4,39

30,00

120

8,22

30,00

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
II – Ficam RETIFICADOS os seguintes itens, conforme abaixo:
5.2.2 – Após preencher todo o formulário de inscrição, o sistema gerará o boleto para pagamento da taxa de
inscrição, o qual o candidato deverá imprimir e pagar no banco, impreterivelmente até o dia... leia-se 23 de
outubro de 2009.
5.4.9 – O candidato com necessidade especiais aprovado no Concurso Público, quando convocado, deverá,
munido de documento de identidade original e de documento original do atestado médico utilizado para
comprovação da deficiência no momento da inscrição, submeter-se à avaliação (de acordo com o Decreto Federal
nº 3.298/99) por equipe multiprofissional, composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das
deficiências em questão, sendo um deles médico, e... leia-se dois profissionais integrantes da carreira almejada
pelo candidato. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Emprego/ocupação
postulado, o candidato será eliminado do certame.
6.2.1 – A prova de Títulos será de caráter classificatório, sendo valorizada de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo
que serão considerados os títulos da área de formação específica do Emprego, em que o candidato está
concorrendo, conforme os seguintes critérios:
Tabela 1 – Critérios de avaliação dos títulos...
...
Os títulos deverão ter a seguinte definição: diploma ou certificado, reconhecido pelo Ministério da Educação devendo a entidade e o curso
terem reconhecimento do... leia-se Ministério da Educação ou do respectivo Conselho Profissional. Não serão aceitos atestados para títulos
relacionados neste item.
...

Tabela 2 – Critérios de avaliação dos títulos...
...
Os títulos deverão ter a seguinte definição: diploma ou certificado, reconhecido pelo Ministério da Educação devendo a entidade e o curso
terem reconhecimento do... leia-se Ministério da Educação ou do respectivo Conselho Profissional. Não serão aceitos atestados para títulos
relacionados neste item.
...

6.2.2.5 – Este item fica excluído do Edital N° 01/2209.
III – RETIFICA-SE o Anexo IV, Programas e Referências Bibliográficas para o emprego de “Assistente de
Laboratório”, que passa a fazer parte do GRUPO 2 – EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO, acrescentandose o subitem 4.8, conforme segue:
4.8 - ASSISTENTE DE LABORATÓRIO
Programa- Na prova específica as questões serão elaboradas sobre conteúdos gerais que condizem com a
síntese dos deveres e exemplos de atribuições de cada emprego, relacionadas no anexo I deste Edital, com base
nas referências abaixo relacionadas.
Referências Bibliográficas
Ravel, R.; LABORATÓRIO CLÍNICO: APLICAÇÕES CLÍNICAS DOS DADOS LABORATORIAIS. Sexta Edição, Ed.
Guanabara Koogan;
Colleen Smith, Allan D. Marks e Michael Lieberman; BIOQUÍMICA MÉDICA BÁSICA DE MARKS. UMA ABORDAGEM
CLÍNICA. Segunda Edição. Editora Artmed.
Walters, N. J.; Estridge, B. H.; Reynolds, A. P.; LABORATÓRIO CLÍNICO: TÉCNICAS BÁSICAS. Segunda Edição.
Editora Artmed.
Ricardo M. Xavier, Galton de C. Albuquerque e Elvino Barros; LABORATÓRIO NA PRÁTICA CLÍNICA, Terceira Edição.
Editora Artmed.
Kathy Barker, NA BANCADA: MANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM LABORATÓRIOS DE PESQUISAS
BIOMÉDICAS. Primeira Edição. Editora Artmed.
IV – Mais informações poderão ser obtidas no mural da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo e
pelo site www.e-premier.com.br em caráter meramente informativo.
V – Revogadas as disposições em contrário, este Edital entra em vigor na data de sua Publicação.

Novo Hamburgo, 07 de outubro de 2009.
Carlos Alberto Melotto
Diretor de Administração

