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MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A.
HOSPITAL FÊMINA S.A.
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
RETIFICAÇÃO Nº 003 - EDITAL 02/2010
O Grupo Hospitalar Conceição e a Fundação La Salle tornam público a
retificação nº 003 do Edital 02/2010, para o item 3.1 “Procedimentos e Datas”.
3.1 Procedimentos e Datas
PROCEDIMENTOS
Publicação do Edital
Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos

DATAS
22/02
22/02 a 23/05

Publicação no site dos programas sugeridos

08/03

Publicação no site das bibliografias sugeridas

15/03

Último dia para pagamento do boleto bancário

24/05

Último dia para entrega do laudo médico dos candidatos com deficiência

24/05

Último dia para entrega da declaração étnico-racial

24/05

Lista preliminar de inscritos no site

27/05

Período de recursos de inscrições

27 e 28/05

Lista homologada de inscritos no site

29/05

Consulta de local e sala de realização da prova no site

01/06

Aplicação de provas (provável) das 15h às 18h

06/06

Período para comprovação da identidade conforme edital
Divulgação dos gabaritos preliminares no site
Recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares

07 e 08/06
07/06
07 e 08/06

Divulgação dos gabaritos oficiais no site

17/06

Divulgação das notas preliminares individualmente e lista preliminar de aprovados no site

17/06

Recebimento de recursos administrativos das notas preliminares
Divulgação das notas oficiais individualmente para todos os cargos no site
Período para entrega de títulos dos candidatos aprovados
Divulgação das notas preliminares individualmente dos títulos no site
Recursos administrativos dos títulos

18 e 21/06
22/06
18 a 23/06
24/06
24 e 25/06

Divulgação das notas oficiais individualmente dos títulos e finais no site

28/06

Classificação final homologada dos cargos

29/06

Edital de encerramento no site

30/06

As questões relativas a datas e prazos ficam assim ratificadas pelo quadro
acima descrito. Todos os demais itens e procedimentos permanecem inalterados.

