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GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO  
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. 

HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 
HOSPITAL FÊMINA S.A. 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA 02/2011 

RETIFICAÇÃO 04/2011 
 

O Grupo Hospitalar Conceição torna pública a retificação 04 do Edital 02/2011, que altera o cronograma de 
realização de concurso público. 
 

3.        DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
3.1     Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data da prova, poderão ser alterados durante o 

processo, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos,  e sem prejuízo das 
regras, orientações e ditames deste edital. 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura 23/12/11 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 23/12/11 a 08/04/12 

Último dia para pagamento do boleto bancário 09/04/12 

Último dia para entrega do atestado médico dos candidatos pela cota PCD 09/04/12 

Último dia para entrega da declaração de afro-brasileiro 09/04/12 

Lista preliminar de inscritos no site 11/04/12 

Recebimento de recursos administrativos de inscrições 11, 12 e 13/04/12 

Lista homologada de inscritos no site 16/04/12 

Consulta individual sobre o local e sala de realização das provas objetivas no site 16/04/12 

Aplicação de provas objetivas das 9h30min às 12h30m in 22/04/2012 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva 23 a 27/04/12 

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas no site 23/04/12 

Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das provas objetivas 24, 25 e 26/04/2012 

Divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas no site 07/05/12 

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva individualmente no site 08/05/12 

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas objetivas 09, 10 e 11/05/12 

Divulgação das notas oficiais da prova objetiva individual no site 14/05/12 

Recebimento de títulos dos candidatos aprovados nos  cargos de nível superior 08 a 16/05/12 

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos individual no site 22/05/12 

Recebimento de recursos administrativos das provas de títulos 22, 23 e 24/05/12 

Divulgação das notas oficiais das provas de títulos individual no site 28/05/12 

Lista de classificação final homologada de candidatos aprovados por cargo no site 29/05/12 

Publicação Edital de Encerramento no site 30/05/12 

 
3.2          É de exclusiva responsabilidade do candidato buscar informações sobre data, horário e local da prova, 

resultado, retificações e  demais procedimentos  que são publicados exclusivamente no site da Fundação 
La Salle. 

3.3       A comprovação da identidade é destinada a candidatos que porventura tenham sido identificados por 
coleta de impressão digital no ato da aplicação das provas objetivas, devendo posteriormente comprovar 
identidade. 

 
 

Porto Alegre, 10 de Fevereiro de 2012  


