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GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2020  

 

EDITAL Nº 02/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA  

 

A Empresa Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (Matriz) e suas Filiais que compõem o chamado 
Grupo Hospitalar Conceição - GHC, por este Edital, torna pública a presente retificação do Processo 
Seletivo Simplificado nº 02/2020, conforme segue: 

 

1. Altera-se no cabeçalho do Edital de Abertura, o número do Processo Seletivo Simplificado, passando 
a ser como segue e não como constou: 
 
Edital de Abertura – Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020 
 
 

2. Altera-se e inclui-se no subitem 1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, as seguintes etapas: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br  05 a 10/06/2020 

Último dia para Regularizar as “fotos não aceitas” através do Formulário Online 
de Regularização de Foto 

16/07/2020 

Edital de Classificação Final para Homologação do Resultado do Processo 
Seletivo Simplificado 

16/07/2020 

 

3. Exclui-se no subitem 1.2 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, o que segue abaixo: 
 
1.2.2 Todas as publicações serão divulgadas até às 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) 
minutos, da data estipulada neste Cronograma, nos site(s) www.fundatec.org.br. 
 
 

4. Exclui-se e altera-se no item 2. DA ADMISSÃO, as alíneas e subitens que seguem abaixo:  

 
2.1 (...) 

k)   observância do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

l)   a admissão do candidato fica condicionada ainda à observância do artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal, referente ao acúmulo de cargo, emprego ou funções públicas, abrangendo 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, sendo vedada também a 
percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, 
todos da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados 
os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração;  

(...) 
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2.2 Tendo em vista, a natureza das atividades, a situação emergencial causada pela pandemia 
de COVID-19 e a exposição ao agente patogênico causador da COVID-19 (coronavírus), fica vedada a 
participação e admissão de candidatos que se enquadrem em grupos de risco, sendo 
consideradas nestes grupos pessoas que tenham ou estejam: 

(...) 

j) gestantes; ou 

k) amamentando crianças de até 1 (um) ano de idade. 

2.6.1. O GHC verificará em exame médico a condição de higidez de saúde do candidato, afim de 
verificar sua aptidão em relação às restrições dispostas no item 2.2, e, em caso de verificar que houve 
declaração de informações falsas ou inexatas, será excluído deste Processo Seletivo Simplificado como 
dispõe o item 2.6.  

 
 

5. Altera-se no subitem 3.2 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD, a 
data limite para emissão do laudo, conforme segue: 

 
3.2.5.1 A data de emissão do laudo deve ser posterior ao dia 05/06/2019 (ou seja, o laudo dever ter 
no máximo 1 (um) ano, retroativo à data da publicação do edital). 
 
 

6. Altera-se no subitem 3.3 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS, os seguintes 
subitens: 
 
3.3.9.1 Os candidatos que se autodeclararam negros e que foram aprovados no Processo Seletivo 
Simplificado, serão posteriormente convocados, conforme demanda do Grupo Hospitalar Conceição, 
para submeterem-se ao Procedimento de Heteroidentificação, realizado por Comissão designada para 
este fim, sob responsabilidade do GHC. 
 
3.3.9.12 Serão eliminados do  Processo Seletivo Simplificado os candidatos que: 
 
3.3.9.13 O resultado do Procedimento de Heteroidentificação terá validade apenas para este  Processo 
Seletivo Simplificado, não servindo para outras finalidades. 
 
 

7. Altera-se no subitem 4.1 DAS INSCRIÇÕES, os subitens abaixo:  
 

4.1.2 O candidato poderá inscrever-se para o Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020 do Grupo 
Hospitalar Conceição - GHC, mediante a inscrição pela internet, desde que atenda às exigências do 
cargo. 

4.1.3 Procedimentos para Inscrições: acessar o endereço www.fundatec.org.br, a partir do primeiro dia 
determinado no Cronograma de Execução e acessar Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020 do 
Grupo Hospitalar Conceição - GHC. O candidato encontrará o Edital de Abertura e Inscrições Abertas, 
deverá ler o Edital na íntegra para conhecimento das normas reguladoras desse Processo Seletivo 
Simplificado. 

 

8. Altera-se no item 12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, o subitem abaixo: 
 
12.8 Qualquer ação judicial decorrente deste Processo Seletivo Simplificado deverá ser ajuizada na 
Subseção Judiciária de Porto Alegre da Justiça Federal da 4ª Região, excluindo-se qualquer outro Foro. 

 

 

Porto Alegre, 08 de junho de 2020. 

 

Adm. Claudio da Silva Oliveira 

Diretor-Presidente do Grupo Hospitalar Conceição 
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