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FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV –TRAMANDAÍ/RS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2017 

 
EDITAL Nº 26/2017 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA DEVOLUTIVA E 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO  
 

Juarez Wolf Verba, Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, em conformidade com o Edital de 
Abertura Nº 01/2017 e suas alterações, torna público o presente Edital, que divulga o seguinte: 
 
1. RESULTADO DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO 

1.1 Pedidos Deferidos 

1.1.1 Os candidatos de inscrição nº 42321745845-7, 42345760073-2, 42304741360-7, 42336740466-3, 
42345751549-5, 42338747693-4, 42342749465-9, 42304742492-5, 42342755228-1 e 42304755058-8 tiveram 
seu pedido de entrevista de devolução deferido. 
 
1.2 Pedidos Indeferidos 

1.2.1 O candidato de inscrição 42345740731-0 teve seu pedido de Entrevista de Devolução indeferido, pois não 
foi convocado para a realização da Avaliação Psicológica, conforme Edital nº 17/2017. 

1.2.2 O candidato de inscrição nº 42317756199-8 teve seu pedido de Entrevista de Devolução indeferido, pois não 
compareceu no dia e horário previstos de realização da Nova Avaliação Psicológica. 

1.2.3 Os candidatos de inscrição nº 42342739715-4, 42336740398-0, 42342739839-8 e 42304745126-5 tiveram 
seu pedido indeferido, pois são argumentações inconsistentes, fora da interposição para recursos. 

1.2.4 O candidato de inscrição nº 42341744516-0 teve seu pedido indeferido, pois foi apto na Avaliação 
Psicológica. 
 
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DE DEVOLUÇÃO 

2.1 Os candidatos que tiveram seu pedido deferido, de acordo com o item 1.1 deste Edital, estão convocados para 
a realização da Entrevista de Devolução. 

2.2 As Entrevistas de Devolução ocorrerão na cidade de Tramandaí, no dia 16/09/2017, SÁBADO, no I.E.E. 
BARÃO DE TRAMANDAÍ, sito a Av. Rubem Berta, nº 1565 – Centro. 

2.2.1 Os candidatos deverão comparecer às 14 horas e 30 minutos. 

2.3 O candidato poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar um psicólogo regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Psicologia/CRP para acompanhá-lo à Entrevista de Devolução. No caso da contratação de 
psicólogo, este deverá comparecer juntamente com o candidato à entrevista. Conforme Art.8º da Resolução CPF 
nº 01/2002, não será admitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público, devendo 
o Psicólogo contratado fazer seu trabalho na presença de um psicólogo da comissão examinadora, salvo 
determinação judicial. 

2.4 A Entrevista Devolutiva será exclusivamente de caráter informativo, não sendo considerada como recurso. As 
informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a 
legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais 
aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso à avaliação realizada. 

2.5 No dia da Entrevista Devolutiva, o candidato deverá comparecer no dia e horário marcados, sendo  aguardado 
por 15 minutos (de tolerância) para chegada ao local designado. 

2.5.1 O não comparecimento indicará a desistência pelo candidato da entrevista, não podendo alegar 
desconhecimento ou qualquer justificativa de atraso, não sendo permitido novo agendamento. 

Sapucaia do Sul, 04 de setembro de 2017. 

Juarez Wolf Verba                     

                              Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas DEVOLUÇÃO 
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