FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
CONCURSO PÚBLICO N°01/2009
EDITAL N° 11/2009

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO, fundação estatal de direito privado,
TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS após análise dos pedidos de recurso,
do Concurso Público aberto pelo Edital n° 01/2009 e dá outras providências
I – De acordo com os pareceres da Banca Examinadora, RESOLVE proceder as modificações elencadas
no Resumo da análise dos pedidos de recurso das provas objetivas, que encontra-se no Anexo I deste edital. Os
demais pedidos de recurso não listados no anexo foram considerados improcedentes.
II – O Resultado Final das Provas Objetivas após Recursos encontra-se no Anexo II deste edital.
III – O Gabarito Oficial das Provas Objetivas após Recursos encontra-se no Anexo III deste edital.
IV – De acordo com os pareceres da Banca Examinadora, RESOLVE
a)
b)

c)

d)

ANULAR as 16 (dezesseis) questões da Prova Objetiva para o emprego de Técnico em
Radiologia (disciplina específica).
A nova prova com 16 (dezesseis) questões de conhecimentos específicos será realizada no
dia 20 de dezembro de 2009, às 09 horas, nas dependências da Escola Estadual de 1º e 2º
graus 25 de julho, sito à Rua José do Patrocínio, nº 730, B. Rio Branco, Novo Hamburgo, RS.
Somente os candidatos que compareceram à prova do dia 15 de novembro estão aptos a
prestar a nova prova. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização
das provas, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o início
das mesmas, munido de documento de identidade com foto (original) e caneta esferográfica
azul ou preta.
Os candidatos listados no Anexo IV deste edital estão convocados a realizar a nova prova,
conforme disposto neste edital.

V – Ficam estabelecidos os dias 14 e 15 de dezembro de 2009 para interposição de recurso quanto ao
Resultado Final das Provas Objetivas. Os pedidos de recurso deverão ser elaborados de acordo com os critérios
estabelecidos no item 8 do edital nº 01/2009 e dirigidos à Banca Examinadora da Premier Concursos, através de
requerimento (utilizar o formulário do Anexo II do Edital nº 01/2009) a ser protocolado em duas vias, na Avenida
Pedro Adams Filho, 6520, Bairro Operário, Novo Hamburgo/RS no horário das 08h (oito) às 17h (dezessete)
horas, ou por procurador, através de procuração simples.
VI – Ficam estabelecidos os dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2009, para a entrega dos títulos para a
PROVA DE TÍTULOS (somente para os candidatos aos empregos de Nível Superior, APROVADOS na Prova
Objetiva). Os candidatos devem ler na íntegra o item 6.2 do edital 01/2009, de 02 de outubro de 2009 e
utilizar o formulário do Anexo III do referido edital. A entrega dos títulos deverá ser realizada pessoalmente ou
por procurador, através de procuração simples, na Rua David Canabarro, nº 20 – 2º andar, Centro, Novo
Hamburgo, RS, das 09h (nove) às 12h (doze) e das 13h (treze) às 17h (dezessete).
VII – Mais informações poderão ser obtidas no mural da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo
e pelo site www.premierconcursos.com.br em caráter meramente informativo.
VIII – Revogadas as disposições em contrário, este Edital entra em vigor na data de sua Publicação.

Novo Hamburgo, 11 de dezembro de 2009.

Carlos Alberto Melotto
Diretor de Administração

