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Execução: Fundação La Salle 

FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO – FHC 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022 
 

EDITAL Nº 07/2023 - DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 
O Vice-Presidente Administrativo e o Vice-Presidente Financeiro da Fundação Hospital Centenário - FHC, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tornam público, por este Edital, o que segue: 
 
 
1 – DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO E LOCAL DAS PROVAS OBJETIVAS, CONFORME SEGUE:  
 
Data: 22/01/2023 (Domingo)  
Turno: MANHÃ (horário local) 
Horário de Apresentação: a partir das 08horas e 30minutos  
Horário de Fechamento dos Portões e Início das Provas Objetivas: 09horas e 30minutos 
Duração das Provas Objetivas: 03horas 
Local: EMEF Maria Gusmão Britto  
Endereço: Av. João Corrêa, nº 286 - Morro do Espelho, São Leopoldo/RS 
Sala das Provas Objetivas: Os candidatos serão informados quanto ao local e sala das provas objetivas 
por meio de informativo eletrônico, que será enviado por e-mail, conforme cadastro realizado no ato da 
inscrição e estará disponível para consulta individual no site da Fundação La Salle 
https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php. A consulta está disponível a partir desta 
data. 
 
 
2 – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELACIONADOS À COVID-19: 
 
a) Conformidade legislação municipal, fica estabelecido, o uso facultativo de máscara facial de proteção 

individual em São Leopoldo/RS; 
b) Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, em 

embalagem transparente e sem rótulos; 
c) Bebedouros de água poderão estar indisponíveis para uso comum, devendo o candidato trazer sua 

água, em embalagens transparentes e sem rótulos; 
d) Para fins de identificação do candidato, a qualquer tempo, é necessário retirar a máscara de proteção 

facial à Covid-19, conforme solicitação do fiscal ou da coordenação do local das provas; 
e) Caso o candidato tenha o diagnóstico de doença infectocontagiosa, no dia de realização das provas, 

deverá apresentar atestado médico de liberação na Coordenação do local de provas, atestando estar 
liberado para frequentar locais públicos. 

 
 
 

FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO, 13 de janeiro de 2023.  
 
 

 
 

Aguinaldo Cavedon 
Vice-Presidente Administrativo  

 
César Rogério Fontoura Monteiro  

Vice-Presidente Financeiro  
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