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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2015 

 
AVISO Nº 12 – RETIFICAÇÃO 

 
A Presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo/RS, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, por este Aviso, a retificação do gabarito oficial das provas objetivas, exclusivamente, para o cargo de 
Médico Ortopedista e Traumatologista, considerando a anulação da questão de nº 34, da disciplina de 
conhecimentos específicos, bem como atribui os demais procedimentos relacionados a seguir:  
 
1. DA ALTERAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EMPREGO DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
Médico Ortopedista e Traumatologista 
2.  

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D B A ** B C B D A E 

**Gabarito anulado 
 

3. DA JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO DO GABARITO OFICAL  
 

Questão 34 – Gabarito anulado 

Houve equivoco material na transcrição do gabarito da questão, ocasião que a Banca Examinadora deliberou 
pela anulação da questão, considerando o vício material estabelecido. 

 
4. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

4.1     Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data da prova, poderão ser alterados durante o 
Concurso Público, havendo divulgação oficial conforme subitem 1.8 deste Edital, e sem prejuízo das 
regras, orientações e ditames deste Edital. 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 06/07/15 

Inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 06/07 a 11/08/15 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 06 a 13/07/15  

Publicação de Aviso sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição 

18/07/15 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre o resultado preliminar de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição 

20 a 24/07/15 

Publicação de Aviso sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

29/07/15 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição                                                  12/08/15 

Último dia para entrega do atestado médico e Anexo II – Formulário de Requerimento de 
Condições Especiais por candidatos inscritos na cota de Pessoa Com Deficiência - PCD 

12/08/15 

Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais 
por candidatos que necessitam de atendimento especial para a prova objetiva 

12/08/15 

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso 14/08/15 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as listas preliminares de inscritos  17 a 21/08/15 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por cota de acesso 31/08/15 

Publicação de Aviso sobre a liberação da consulta do horário e local das provas objetivas  12/09/15 

Data provável de aplicação das provas objetivas 20/09/15 

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital na prova objetiva 
(para os casos onde houver necessidade de coleta de digital, conforme rege este Edital) 

21 a 30/09/15 

Publicação de Aviso com os gabaritos preliminares das provas objetivas  21/09/15 
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Período de recebimento de recursos administrativos sobre questões dos gabaritos 
preliminares das provas objetivas 

22 a 28/09/15 

Publicação de Aviso com os gabaritos oficiais das provas objetivas  08/10/15 

Publicação de Aviso sobre a consulta das notas preliminares das provas objetivas para 
consulta individual no site 

09/10/15 

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das provas 
objetivas 

12 a 16/10/15 

Publicação de Aviso sobre a consulta das notas homologadas das provas objetivas para 
consulta individual no site  

19/10/15 

Publicação das respostas dos recursos administrativos sobre questões contestadas do 
gabarito preliminar das provas objetivas 

20/10/15 

Período para entrega da documentação das provas de títulos - Pós-Graduação e Experiência 
Profissional, por candidatos classificados aprovados nas provas objetivas 

20 a 23/10/15 

Período para entrega da documentação das provas de títulos - Pós-Graduação e Experiência 
Profissional, por candidatos classificados aprovados nas provas objetivas, exclusivamente, 
para o cargo MÉDICO ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA 

11 a 13/11/15 

Publicação de Aviso sobre a consulta das notas preliminares das provas de títulos - Pós-
Graduação e Experiência Profissional para consulta individual no site,  

02/11/15 

Publicação de Aviso sobre a consulta das notas preliminares das provas de títulos - Pós-
Graduação e Experiência Profissional para consulta individual no site, exclusivamente, para o 
cargo MÉDICO ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA 

17/11/15 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as notas preliminares das provas 
de títulos - Pós-Graduação e Experiência Profissional 

02 a 06/11/15 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre as notas preliminares das provas 
de títulos - Pós-Graduação e Experiência Profissional, exclusivamente, para o cargo MÉDICO 
ORTOPEDISTA TRAUMATOLOGISTA 

18 a 20/11/15 

Publicação de Aviso com as notas oficiais das provas de títulos - Pós-Graduação e 
Experiência Profissional para consulta individual no site - Para todo os cargos 

24/11/15 

Publicação de Aviso sobre composição da Banca Examinadora das provas seletivas  24/11/15 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de candidatos aprovados por emprego, com 
classificação e notas detalhadas das provas seletivas 

25/11/15 

Publicação Edital de Encerramento no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 25/11/15 

 
 
 

 
 
 
 

Novo Hamburgo-RS, 10 de novembro de 2015. 
 
 
 

Sra. Simone Zucolotto 
Presidente 

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo / RS 
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