
FCACL 

 

 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí 

Processo Seletivo Simplificado 1/2012 

EDITAL Nº 2  

 
O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo item V, artigo 18 do Estatuto Social vigente, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
publicado no DOU de 29/12/2011, 
 
torna público o cronograma  da realização do processo seletivo simplificado para a contratação por tempo 
determinado de profissionais visando ao preenchimento de vagas no âmbito da EBSERH, com lotação no Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Piauí – HU/UFPI, conforme artigo 11 da Lei no 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, 
 
As inscrições do Processo Seletivo Simplificado Público poderão ser feitas via internet no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br, no período entre 8 (oito) horas do dia 4 de setembro e 22 (vinte e duas) horas do dia 13 de 
setembro de 2012. 
 
O Edital na íntegra, e outras publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado em questão estarão disponíveis 
nos endereços eletrônicos: <http://www.mec.gov.br/ebserh> ou www.iades.com.br.  
 
ITEM EVENTO LIMITE 

1 Período de inscrições  
04/9 a 

13/9/2012 

2 Entrega de títulos 
04/9 a 

14/9/2012 

3 
Solicitação de isenção de taxa de inscrição, de atendimento especial e para concorrer às 
vagas de Portador de Deficiência. 

04/9 a 
13/9/2012 

4 
Resultado preliminar de apreciação das solicitações de isenção de taxa de inscrição, de 
atendimento especial e para concorrer às vagas de Portador de Deficiência. 

16/9/2012 

5 Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 14/9/2012 

6 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da apreciação das 
solicitações de isenção de taxa de inscrição, de atendimento especial e para concorrer às 
vagas de Portador de Deficiência.  

17/9 a 
18/9/2012 

7 
Resultado final após recursos das solicitações de isenção de taxa de inscrição, de 
atendimento especial e para concorrer às vagas de Portador de Deficiência.  

19/9/2012 

8 
Disponibilização do comprovante definitivo de inscrição e divulgação dos locais de prova 
para todos os cargos.   

2/10/2012 

9 Data da prova objetiva.   14/10/2012 

10 
Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva e resultado preliminar da avaliação de 
títulos e, convocação para perícia médica dos candidatos que se declararam Portadores de 
Deficiência.  

15/10/2012 



11 
Período para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva  e do 
resultado preliminar da avaliação de títulos.  

16/10 a 
17/10/2012 

12 Período para análise dos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva.  
18/10 a 

21/10/2012 

13 
Perícia médica para os candidatos que se declararam Portadores de Deficiência no ato da 
inscrição.  

17/10/2012 

14 Divulgação do resultado preliminar da perícia médica. 18/10/2012 

15 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da pericia médica. 
19/10 a 

20/10/2012 

16 
Resultado do concurso com o gabarito definitivo da prova objetiva e resultado definitivo da 
avaliação de títulos e da perícia médica. 

23/10/2012 
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