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Edital 02/2007
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2007
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A.
HOSPITAL FÊMINA S.A.
EDITAL N.º 02/2007 - RETIFICAÇÃO

O denominado Grupo Hospitalar Conceição torna pública a retificação do Edital de Abertura 01/2007 do Processo Seletivo Público 01/2007, que
altera os itens mencionados abaixo, que passa a ser conforme informações abaixo e não como constou:
1.3 QUADRO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – DATA PROVÁVEL
Data Provável

Turno

Cargos

Local

Manhã

Nível Superior e Fundamental

Tarde

Nível Médio e Técnico

A ser divulgado no mínimo 8 (oito) dias antes da realização das provas
em jornal de circulação local, no site www.fundatec.com.br e nos murais
da FUNDATEC. É de inteira responsabilidade do candidato a
identificação correta de seu local de realização de prova e o
comparecimento no horário determinado.

17/02/2008

1.4 ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
9
Enfermeiro (Saúde Pública)
Realizar atividades inerentes ao cargo de Enfermeiro de acordo com o Decreto n º 94.406 de 08.06.87 que regulamenta a lei n º 7.498 de 25.06.86
que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. Prestar assistência aos usuários em postos de saúde e em domicílio,
realizando consultas, procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações. Coordenar e auditar serviços de enfermagem. Implementar
ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde das comunidades. Realizar pesquisas. Supervisionar, planejar, coordenar e executar
trabalhos relacionados com a saúde através de intervenções individuais, familiares ou coletivas. Coordenar, supervisionar e executar atividades de
sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo Hospitalar Conceição. Supervisionar residentes.
3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 07/12/2007 a 15/01/2008, pela Internet, no endereço www.fundatec.com.br. A Fundatec
disponibilizará computadores para acesso à Internet durante o período de inscrições, na Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012, em Porto
Alegre, no horário comercial de atendimento ao público.
3.2 Procedimentos para Inscrições - Acessar o endereço www.fundatec.com.br, a partir da 0 hora do dia 07/12/2007 e acessar “Processo Seletivo
Público 01/2007” do GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO. O candidato encontrará o Edital de Abertura, Extrato do Edital e Inscrições – Abertas.
Deverá ler o Edital de Abertura para conhecimento das normas reguladoras do Processo Seletivo Público 01/2007. As inscrições serão submetidas
ao sistema, até às 23 horas e 59 minutos do dia 15/01/2008. O pagamento do bloqueto bancário poderá ser feito em qualquer agência bancária
impreterivelmente até 16/01/2008. O Bloqueto de Cobrança quitado será o comprovante de inscrição. Após dois dias úteis bancários do pagamento
do Bloqueto de Cobrança, o candidato poderá consultar no endereço www.fundatec.com.br e confirmar o pagamento de sua inscrição, clicando
em Consulta Pagamento de Inscrição. O candidato, após homologação da inscrição, não precisará levar o comprovante de pagamento no dia da
prova
3.8.11 Caso necessite de condições especiais para a realização da prova, o candidato deverá formalizar o pedido por escrito e/ou pela ficha
eletrônica de inscrição, e entregar o atestado médico que justifique até o último dia do período de pagamento das inscrições no endereço da
FUNDATEC ou remetê-lo por SEDEX para a FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Porto Alegre, RS, CEP 91.410 000, até a data de
16/01/2008. Se houver necessidade de tempo adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por especialista da área de deficiência. A
Comissão do Processo Seletivo Público examinará a possibilidade operacional de atendimento à solicitação. Não será homologado o pedido de
necessidades especiais para a realização da prova do candidato que descumprir quaisquer das exigências aqui apresentadas. Os atestados
médicos terão valor somente para este Processo Seletivo Público, não sendo devolvidos aos candidatos.

ANEXO II – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS
NÍVEL SUPERIOR
POLÍTICAS PÚBLICAS
BIBLIOGRAFIA
Inclusão:
Maranhão, José Luiz de Souza. O que é a morte. São Paulo: Brasiliense, 1998.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
POLÍTICAS PÚBLICAS
Desconsiderar a duplicidade da Bibliografia dos itens 8 e 13:
Brasil. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde: ilustrada / Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
Os demais regramentos do Edital de Abertura continuam inalterados.

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2007.
JUSSARA ROSA CONY
Diretora Superintendente do GHC

Executora
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