
AVISO Nº 01

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 006/2021, DE 19 DE ABRIL DE 2021

O Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, no uso das suas atribuições legais,
torna pública a retificação do Edital 006/2021, publicada em 19 de abril de 2021, do Processo Seletivo
Simplificado para a contratação de Médico Generalista, conforme a seguir:

I-ONDE SE LÊ:

4 DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição no processo seletivo simplificado será realizada exclusivamente através do seguinte
endereço  eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQWtz47scpx6bumD81N2bDgOFRq0JifRTuqQvzO
ycQxW_zAA/viewform?usp=pp_url

4.2 O formulário de inscrição estará disponível a partir das 8h (oito horas) do dia 20 de abril de
2021, até as 17h (dezessete horas) do dia 26 de abril de 2021, ininterruptamente, considerando
o horário oficial de Brasília/DF.
a) a FMSC não se responsabilizará por problemas de acesso que ocasionem a perda do

prazo estabelecido neste subitem.

13 DOS RECURSOS

13.2 Do resultado das inscrições caberá recurso no prazo prescrito no cronograma do item 18, que
deverá  ser  interposto  por  meio  do  seguinte  endereço  eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86NGXjxT4dxwCgxQvc5g0Bd7qbDnScrDSuYy10
RP3iq1Ynw/viewform?usp=pp_url

13.5 Do resultado preliminar de classificação dos candidatos (subitens 12.1 e 12.2) caberá recurso
que deverá ser interposto até o 2.º (segundo) dia subsequente à data da respectiva publicação,
através  do  seguinte  endereço  eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8FXnmd8l4GswluBqkdKxMfhXlU23eZfchTzNc6_
GRaTYWqg/viewform?usp=pp_url
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18 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Atividade Período

Período de inscrições 20/04/2021 a 26/04/2021

Publicação da lista de inscritos 28/04/2021

Publicação da lista de inscrições homologadas 03/05/2021

Período para recursos quanto à homologação das
inscrições 

04/05/2021 a 06/05/2021

Publicação  da  lista  final  de  inscrições
homologadas

10/05/2021

Período de análise de currículos 11/05/2021 a 13/05/2021

Divulgação da classificação 17/05/2021

Período para recursos quanto à classificação 18/05/2021 a 19/05/2021

Resultado final 21/05/2021

II-LEIA-SE:

4 DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição no processo seletivo simplificado será realizada exclusivamente através do seguinte
endereço  eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxX6lMPvRPxyjqeHWK1jb3_vV46e7DGpFd
OjUm2w8kFfXMsQ/viewform

4.2 O formulário de inscrição estará disponível a partir das 8h (oito horas) do dia 23 de abril de
2021,  até  as  17h  (dezessete  horas)  do  dia  03  de  maio  de  2021,  ininterruptamente,
considerando o horário oficial de Brasília/DF.
a) a FMSC não se responsabilizará por problemas de acesso que ocasionem a perda do

prazo estabelecido neste subitem.
b) ocorrendo problemas de acesso com o hiperlink, o candidato deverá copiar o caminho do

endereço eletrônico do item 4.1 e colar no navegador da internet.

13 DOS RECURSOS

13.2 Do resultado das inscrições caberá recurso no prazo prescrito no cronograma do item 18, que
deverá  ser  interposto  por  meio  do  seguinte  endereço  eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScANT4Ot35vnHZV0QW2EFJ_UVMO1f8Kcq1
DZEBbYEDxJcVWsA/viewform?usp=pp_url
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a) ocorrendo problemas de acesso com o hiperlink, o candidato deverá copiar o caminho do
endereço eletrônico do item 13.2 e colar no navegador da internet.

13.5 Do resultado preliminar de classificação dos candidatos (subitens 12.1 e 12.2) caberá recurso
que deverá ser interposto até o 2.º (segundo) dia subsequente à data da respectiva publicação,
através  do  seguinte  endereço  eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAeRFb5VHBYu7JMVhU5nfIu9QOe6JGUs
qfxlXwLcCGaC4Ag/viewform?usp=pp_url--

a) ocorrendo problemas de acesso com o hiperlink, o candidato deverá copiar o caminho do
endereço eletrônico do item 13.5 e colar no navegador da internet.

18 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Atividade Período

Período de inscrições 23/04/2021 a 03/05/2021

Publicação da lista de inscritos 05/05/2021

Publicação da lista de inscrições homologadas 08/05/2021

Período para recursos quanto à homologação das
inscrições 

09/05/2021 a 12/05/2021

Publicação  da  lista  final  de  inscrições
homologadas

14/05/2021

Período de análise de currículos 15/05/2021 a 16/05/2021

Divulgação da classificação 20/05/2021

Período para recursos quanto à classificação 21/05/2021 a 22/05/2021

Resultado final 26/05/2021

Canoas, 22 de abril de 2021.

______________________________________

 Luiz Carlos Brasiliano Ferreira

Diretor Presidente FMSC
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