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ERRATA DE EDITAL 02/2020
A Fundação Hospitalar de Janaúba, no uso de suas atribuições vem tornar público por
meio da presente ERRATA que ora é levada a efeito, a retificação parcial do Edital de
Seleção Simplificado 02/2020. Assim, torna público, para conhecimento e
esclarecimento dos interessados, que houve uma necessidade de alteração, cabendo a
seguinte alteração:
- Correção da ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 02/2020;
Onde se lê:
3.2. ENTREVISTA INDIVIDUAL: Etapa de caráter eliminatório.
Ler-se:
3.2. AVALIAÇÃO TEÓRICA
3.2.2 AVALIAÇÃO TEÓRICA: Etapa de caráter classificatório e eliminatório. Esta avaliação
será aplicada no dia 03 de Fevereiro de 2020 em local e horário a ser comunicado por email ou telefone até o dia 28 de Janeiro de 2020 às 17h00minh aos candidatos cujos
currículos foram classificados.
3.2.2.1 A prova escrita será composta por 40 (quarenta) questões objetivas. A avaliação
compreende conteúdo específico da área de conhecimento do cargo disponível além de
avaliação de português (interpretação de texto e gramática), raciocínio lógico e informática
básica.
Avaliação de conhecimento específico da área – 10 questões valendo 20 Ptos cada
Avaliação de Interpretação de texto – 10 questões valendo 10 Ptos cada.
Avaliação de Raciocínio Lógico - 10 questões valendo 10 Ptos cada.
Avaliação de informática básica - 10 questões valendo 10 Ptos cada.
3.2.2.2 Os candidatos com nota menor que 120 Pontos (60%) na avaliação de
conhecimento específico serão eliminados. Nota total menor que 250 Pontos (50%) serão
eliminados. Caso zere qualquer uma das avaliações, independente do resultado nas outras
avaliações serão eliminados.
3.2.2.3 Não havendo candidatos classificados, serão chamados para a fase de entrevista os
dois primeiros com maior nota, considerando média total. Caso o candidato zere qualquer
uma das avaliações, independente do resultado nas outras avaliações será eliminado.
3.2.2.4 Os candidatos devem estar munidos de caneta esferográfica preta ou azul e
documento de identificação com foto.

3.2.2.5 Estarão automaticamente desclassificados do Processo Seletivo os candidatos que
não comparecerem para realização da prova no dia e horário agendados. Não serão
tolerados atrasos.
3.2.2.6 A avaliação teórica terá duração mínima de 01(uma) hora e máxima de 02 (duas)
horas e trinta minutos.

Tendo em vista que a alteração acima não afetará no Edital, permanecendo
inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.

Janaúba – MG, 28 de janeiro de 2020.

