
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- EDITAL Nº 02/2019 – FHS 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) COMUNICA que foram efetuadas 
retificações do Edital em referência, conforme indicado a seguir: 

Onde se lê: 

Pág. 01, edital 02/2019, item 2.1: 

2.1 Constitui objeto deste PSS a contratação temporária de 224 
(duzentos e vinte e quatro) profissionais de nível superior e formação de 
cadastro reserva equivalente a 10 (dez) vezes o número de vagas iniciais, 
nas especialidades, quantitativos e para as regiões estabelecidas neste 
edital, com vistas ao desenvolvimento de atividades nas diversas 
unidades da Rede Estadual de Saúde. 
 

Leia-se: 

2.1Constitui objeto deste PSS a contratação temporária de 220 
(duzentos e vinte) profissionais de nível superior e formação de cadastro 
reserva equivalente a 10 (dez) vezes o número de vagas iniciais, nas 
especialidades, quantitativos e para as regiões estabelecidas neste edital, 
com vistas ao desenvolvimento de atividades nas diversas unidades da 
Rede Estadual de Saúde. 

 

Onde se lê: 

Pág. 16, edital 02/2019, item 6: 

 

 

Leia-se: 

 



Onde se lê: 

Pág 15, edital 02/2019, item 7.2: 

7.2 Serão pontuados, na Avaliação de Títulos, até o limite de 40,00 
(quarenta) pontos, e, Experiência Profissional, até o limite de 25,00 (vinte 
e cinco) pontos. 
 
Leia-se: 
 
7.2 Serão pontuados, na Avaliação de Títulos, até o limite de 25,00 
(vinte e cinco) pontos, e, Experiência Profissional, até o limite de 40,00 
(quarenta) pontos. 
 
Onde se lê: 

Pág 9, edital 02/2019, item NUTRICIONISTA: 

 
Leia-se: 

 
 



Inserir a seguinte categoria: 

Pág. 10, edital 02/2019, item TERAPEUTA OCUPACIONAL: 

 
Onde se lê: 

Anexo I, edital 02/2019: 

 

 
Leia-se: 

 



 
 

Onde se lê: 

Anexo II, edital 02/2019: 

 

 
Leia-se: 

 



 
 

Aracaju/SE, 18 de SETEMBRO de 2019. 

JORGE KLEBER SOARES LIMA 

Diretor-Geral da Fundação Hospitalar de Saúde 
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