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2.6 Os documentos deverão ser apresentados em local a ser indicado pelo IBGH, na 

2ª etapa, conforme as fases deste processo seletivo simplificado. 

2.7 As inscrições serão realizadas no período das 10h00min do dia 04 de dezembro 

de 2020 até às 10h00min do dia 11 de dezembro de 2020. 

2.8 As inscrições serão recebidas, na data e horário indicados do item 2.7, sem 

previsão de prorrogações. Será desconsiderada qualquer inscrição que vier a 

ocorrer fora do dia e horário estipulado. 

2.9 Será indeferido o pedido de inscrição do candidato que deixar de observar qualquer 

das formalidades deste Edital; 

2.10 A qualquer tempo, a participação do candidato poderá ser vetada, com sua 

eliminação do processo seletivo, desde que verificada falsidade ou irregularidade 

nas informações prestadas ou nos documentos ocorrer fora do dia e horário 

estipulado. 

2.11 Caso um candidato efetue mais de uma vez a inscrição, no mesmo cargo, será 

considerada apenas a última inscrição válida de acordo com a cronologia. 

2.12 Será indeferido o pedido de inscrição do candidato que deixar de observar qualquer 

das formalidades deste Edital; 

2.13 A qualquer tempo, a participação do candidato poderá ser vetada, com sua 

eliminação do processo seletivo, desde que verificada falsidade ou irregularidade 

nas informações prestadas ou nos documentos apresentados. 

2.14 O processo seletivo será gratuito em todas as suas etapas. 

2.15 DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

2.15.1 Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência, interessadas em 

concorrer nessa condição sendo adotados os critérios previstos no art. 37, VIII da 

CF/88, na Lei Federal n. 7853/89 e seu regulamento. 
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03/12/2020 Publicação do Edital no Diário Oficial e no site www.heelj.org.br 

Inscrição no sítio eletrônico do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime: www.heelj.org.br 04/12/2020 

à 11/12/2020 Obs: O recebimento de e-mail de confirmação não é condição de inscrição. 

11/12/2020 Relação de Inscrições 

16/12/2020 Resultado Preliminar dos Aprovados na Análise Curricular 

17/12/2020 
Interposição de Recursos - 1 ª etapa 

18/12/2020 
Publicação do Resultado Final para Cadastro Reserva, após Interposição de Recursos. 

*As datas citadas no cronograma, podem ser alteradas a critério do IBGH.

10. ANEXOS

10.1. 1 - Quadro de Vagas; 

10.2. Ili - Documentos para Processo Admissional. 

10.3. IV - Formulário Interposição de Recurso 

10.4. V - Ficha de Inscrição 
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