EDITAL DE PROCESSO SELETIVO ON-LINE Nº 01/2020
HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTARÉM
INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG

ERRATA Nº 2

O INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO - IPG, organização social que
gerencia e operacionaliza o HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTARÉM,
conforme Contrato de Gestão nº 003/SESPA/2020, torna público a presente
ERRATA referente Processo Seletivo On-line nº 01/2020:

1. Considerando as diversas dúvidas geradas em relação à pontuação
apresentada ao final do processo inscrição, o IPG esclarece que a pontuação
apresentada na tela se refere exclusivamente ao somatório preliminar das
informações referente à formação complementar (cursos de extensão e pós
graduação) e à experiência declarada.
2. Aos pontos obtidos com a formação complementar e à experiência declarada
será somando os 50 pontos referente à escolaridade exigida do cargo, de forma
que todos os candidatos, para fins de escore, já iniciam o processo com 50 pontos.
3. É de interesse do IPG que o maior número de candidatos participem do
processo de recrutamento. Assim, a Presidência do Instituto decidiu prorrogar as
inscrições até às 11h50min do dia 14/04/2020.
4. Em razão da prorrogação, o prazo para publicação do resultado será alterado
para o dia 15/04/2020, a partir das 18h; e o prazo para interposição de recursos
será até o dia 18/04/2020, às 23h59min.
5. Ficam, portanto, retificado no Edital os itens referentes à inscrição, resultado e
recurso, nos seguintes termos:
“(....)
2. DA INSCRIÇÃO

2.1. A inscrição deverá ser feita por intermédio do preenchimento da
Ficha de Inscrição e envio de currículo simplificado, disponibilizada no
sítio eletrônico http://hcampdesantarém.org.br , no botão SELEÇÃO
DE RH de 12/04/2020, a partir das 19h, até 14/04/2020 às 11h59min.
(...)”
...
“(...)
6. DOS RESULTADOS E CONVOCAÇÕES
6.1. A lista dos classificados será publicada no sítio eletrônico
http://hcampdesantarém.org.br , no botão SELEÇÃO DE RH, no dia
15/04/2020, a partir das 18h.
(...)”
....
“(...)
8. DOS RECURSOS
8.1. (...)
8.2. Os recursos deverão ser interpostos
18/04/2020.
(...)”

até às 23h59min do dia

6. Os demais termos do edital permanecem inalterados e ratificados.
Santarém (PA), 13 de abril de 2020.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO
Maria José Nunes de Oliveira
Presidente

