FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 005/2019
A FHSTE, representada pelo seu Diretor Executivo, o Senhor Helio José Bianchi, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. Por força da Ação Civil Pública nº 50040009-90.2019.4.04.7117/RS, da 1ª Vara Federal de Erechim/RS, DIVULGA-SE
ALTERAÇÃO da Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o exercício do emprego de ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO, especificamente, de forma que, na coluna Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para
o exercício dos empregos a serem apresentados quando da contratação, item 1.1.1 do Edital de Abertura das Inscrições,
para o emprego supra, de forma que, onde se lê Curso Superior completo em Engenharia; Especialização em Engenharia
de Segurança do Trabalho (Registro no CREA/RS), LEIA-SE: Curso Superior completo em Engenharia ou Arquitetura;
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, e: habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro
de Segurança do Trabalho.
2. A fim de atender ao Despacho/Decisão da ação supra, REABRE-SE O PERÍODO DE INSCRIÇÕES, exclusivamente para
o cargo em questão, a partir das 14h45min do dia 07 de novembro até às 23h59min de 13 de novembro de 2019, pelo
site www.objetivas.com.br, conforme cronograma abaixo, o qual passa a integrar o Concurso Público 001/2019, ficando
revogadas todas as demais disposições me contrário:
DATA

07/11 a
13/11/2019
07/11 a
13/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
15/11/2019
18/11 a
20/11/2019
22/11/2019

EVENTOS
NOVO Período de Inscrições (EXCLUSIVO PARA ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) – Via SITE até
23h59min do último dia
Período para anexar documentos para reserva de vagas (Pessoa com deficiência), atendimento especial ou condição de Jurado
– Via SITE até 23h59min do último dia
Último dia para efetuar o depósito do valor referente à taxa de inscrição (EXCLUSIVO PARA ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO) (o depósito deve ser compensado até 12h desse dia)
Último dia para enviar o comprovante do depósito do pagamento - Até 12h desse dia
Divulgação da homologação das inscrições, resultado das solicitações de cancelamento e devolução da taxa de inscrição
(EXCLUSIVO PARA ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) e convocação para a Prova Objetiva (local e horário)
Período para interposição de recursos das inscrições (EXCLUSIVO PARA ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO)
Divulgação do resultado dos recursos das inscrições (TODOS)

2.1. Durante o período definido, o candidato deverá efetuar sua inscrição no site www.objetivas.com.br, gerar seu
comprovante de inscrição e, efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais),
EXCEPCIONALMENTE, mediante DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO, na conta da Objetiva Concursos LTDA
junto à SICREDI, sendo: Agência: 0116; Conta: 68104-0; CNPJ: 00.849.426/0001-14.
2.1.1. Após o depósito, o candidato deverá encaminhar a cópia do comprovante de depósito para o e-mail
faleconosco@objetivas.com.br, até o horário e data previstos no Cronograma de Execução acima divulgado, informando no
e-mail o nome do candidato, CPF, cargo, nº da inscrição e valor pago.
2.1.2. O candidato é o único responsável por conhecer e respeitar os horários limites de cada instituição recebedora (com
relação à compensação do depósito), quer seja pelo modo presencial (agências bancárias, casas lotéricas, entre outros
locais de recebimento), quer seja pelo modo virtual (internet ou caixas eletrônicos), de forma a garantir que o seu depósito
seja compensado pelo sistema bancário dentro do horário e data estabelecidos no Cronograma de Execução acima
divulgado.
2.1.3. Os depósitos realizados em 14/11/2019, que resultem em compensação do pagamento após 12h deste dia, ou em
data posterior, ensejarão a não homologação da referida inscrição. A Objetiva Concursos, em hipótese alguma, homologará
inscrição cujo pagamento foi compensado após 12h de 14/11/2019, ou em data posterior.
2.2. Os candidatos a Engenheiro de Segurança do Trabalho, especificamente, interessados em concorrer pela reserva de
vagas, solicitar atendimento especial para a realização das provas, ou, ainda, interessados em utilizar o direito de
preferência pelo efetivo exercício da função de jurado para fins de desempate, além de efetuar devidamente a sua inscrição,
conforme Capítulo II, do Edital de Abertura das Inscrições, DEVERÃO:
a) Providenciar a documentação exigida nos capítulos específicos do Edital de Abertura das Inscrições, conforme cada caso;
b) digitalizar e salvar os documentos exigidos para cada tipo de solicitação em um único arquivo, nas extensões “pdf”, “png”,
“jpg” ou “jpeg”. O tamanho máximo da totalidade dos arquivos a serem enviados é de 2MB;
c) anexar cada um dos arquivos no campo respectivo, no área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
2.2.1. É responsabilidade única e exclusiva do candidato certificar-se de que a documentação está corretamente anexada,
sem erros, antes de enviá-la.
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3. DO CANCELAMENTO E DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Os candidatos inscritos no cargo de
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, que NÃO tiverem interesse em continuar participando do certame em
virtude das alterações ora realizadas, DEVERÃO, no período de 07/11 a 12/11/2019: (a) realizar a impressão do
requerimento, Anexo I deste edital; (b) preencher e assinar o Anexo I deste edital, de forma completa e legível; (c)
digitalizar o comprovante do pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário quitado) e o Anexo I devidamente preenchido
e assinado; (d) acessar o www.objetivas.com.br e, na área do candidato, clicar na opção Devolução de Taxa de
Inscrição e anexar o arquivo digitalizado.
3.1. Todos os documentos listados no item 3 deste edital devem ser digitalizados e salvos, preferencialmente, em um único
arquivo, nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”. O tamanho máximo da totalidade dos arquivos a serem enviados é de
2MB.
3.2. Cumpre salientar que, uma vez que o candidato tiver deferido seu pedido de cancelamento e devolução da taxa de
inscrição, aquela inscrição, especificamente, restará eliminada do certame, ao passo do que o candidato não poderá
participar das etapas seguintes do certame.
3.3. O depósito do valor referente à devolução da taxa de inscrição será realizado na conta bancária informada no Anexo
deste edital, até o dia 22/11/2019, de forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações no
requerimento, sendo o preenchimento inteira e total responsabilidade do candidato.
4. As demais disposições dos Editais do Concurso Público nº 001/2019 permanecem válidas e inalteradas.
Erechim/RS, 07 de novembro de 2019.

Helio José Bianchi,
Diretor Executivo.
Registre-se e publique-se.
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ANEXO
REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu,________________________________________________________________,

________________

__________________[estado

inscrito

civil],

nº_______________________,

RG

_____________________[profissão],
nº_______________________,

na__________________________________________________________,

residente
nº_____,

no

[nacionalidade],

CPF
e

sob

o

domiciliado

complemento_______,

Bairro____________________, na cidade de______________________________/____, CEP _______________________,
filho

de___________________________________

e

_____________________________________,

e-

mail________________________________________________, __________________ [telefone particular], inscrito(a) no
Concurso Público 001/2019, sob o nº ________________________, para o cargo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO, VENHO REQUERER O CANCELAMENTO E A DEVOLUÇÃO DA TAXA PAGA A TÍTULO DE INSCRIÇÃO NA
FUNÇÃO ACIMA ESTIPULADA, correspondente ao valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). DECLARO, ainda, que
estou ciente de que, solicitado cancelamento e devolução, não há possibilidade de arrependimento.

ATENÇÃO: Senhor candidato, para a devolução é OBRIGATÓRIO fornecimento dos dados abaixo exigidos, assim, assinalar
a regra que se aplica a seu caso e informar os respectivos dados, de forma correta e completa:

( ) Para devolução, informo conta bancária em meu nome, conforme segue:
Banco
Agência
Conta Corrente nº _______________________________________
Nome do Correntista conforme registro junto ao banco: ____________________________________________________________
CPF do Correntista: ____________________________________________________
OU
( ) Para devolução, informo conta bancária em nome de terceiro, conforme segue:
Banco

Agência

Conta Corrente nº _______________________________________

Nome do Correntista conforme registro junto ao banco: ____________________________________________________________
CPF do Correntista:

__ _____ _

E-mail do Correntista: ________________________________________ Contato telefônico do Correntista: ___________________
Qual é seu grau de relacionamento com o Correntista:__________________________________________________________

Sr. Candidato: Apresentar comprovante de inscrição devidamente quitado.

ATENÇÃO: O FHSTE e a Objetiva Concursos não se responsabilizam, em caso de devolução em conta de terceiros,
conforme informado pelo candidato neste Requerimento, pela entrega do valor ao candidato por parte do terceiro, ficando
sob única e total responsabilidade do terceiro e do candidato essa tramitação.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece. Pág. 3 de 3

