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FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS – FHGV – TRAMANDAÍ/RS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2017 
 

 
 
Juarez Wolf Verba, Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, no uso legal de suas atribuições, torna 
público o presente edital, informando o que segue: 
 

1. Altera-se no item 1.2 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO do Edital de Abertura, as datas abaixo, passando 
a ser como segue e não como constou: 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 
07/03 a 

07/04/2017 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos para as cotas das 
Pessoas com Deficiência 

10/04/2017 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram condições 
especiais para o dia de prova 

10/04/2017 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 10/04/2017 

 

2. Inclui-se no item 2.1 – DAS VAGAS E DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA (CR) do Edital de Abertura, 
o subitem abaixo: 

 

2.1.2 De acordo com o previsto no Art. 37, IV da Constituição Federal de 1988, e com base no poder 
discricionário da Administração Pública, poderá haver candidatos aprovados em cadastro reserva para os 
empregos previstos nesse edital, garantindo-se a prioridade de convocação dos candidatos pertencentes ao 
cadastro mais antigo, em caso de surgimento de novas vagas, dentro do prazo de validade do mesmo. Ainda, 
a FHGV poderá realizar novo Processo Seletivo Público para o mesmo emprego, encerrando a validade do 
anterior, caso se esgote a listagem de candidatos habilitados. 

 

3. Altera-se nos Programas e Referências – Conhecimentos Específicos, o programa abaixo, publicado em 
14/03/2017 no site da Fundetec, conforme segue: 

 
CARGO: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 

PROGRAMA: Técnico em Imobilizações Ortopédicas, Técnico em Imobilizações Gessada; Metodologias em 
Imobilizações Ortopédicas; Cuidados integrais em pacientes em situações cirúrgicas que necessitem de 
atenção e cuidados especiais; Funções e responsabilidades dos membros da equipe de 
trabalho; Planejamento e organização do trabalho; Avaliação de riscos de iatrogenias; Aplicação de normas 
do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do profissional de saúde; Identificação e 
avaliação de rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos; Operação de equipamentos 
próprios, zelando pela sua manutenção; Orientação de clientes/pacientes; Anatomia Humana. 

 

 

Sapucaia do Sul, 03 de abril de 2017. 

 

Juarez Wolf Verba 

Diretor Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas 

EDITAL Nº 07/2017 – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, ADENDO AO EDITAL DE ABERTURA E  
RETIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E REFERÊNCIAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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