
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 01/2016

A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio - FSPSCE, no uso de suas atribuições legais,

torna público a realização do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de

reserva de diversos cargos, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1. O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, comunicados, atos

complementares  e  eventuais  retificações,  sendo  sua  execução  de  responsabilidade  da  Empresa  de

Seleção Pública e Privada – ESPP.

2. O Concurso Público de que trata o Edital visa ao provimento de cargos de Nível Fundamental,

Médio e Superior, conforme as áreas de atuação e vagas estabelecidas no Anexo I do Edital.

3. As inscrições para o Concurso serão efetuadas,  exclusivamente, nas formas descritas neste

Edital,  e  encontrar-se-ão  abertas  a  partir  da  0:00  do  dia  07/03/2016  até  às  23h59min  do  dia

05/04/2016, sendo o dia 06/04/2016 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o

horário de Brasília-DF.

4. O valor de inscrição será de R$ 23,75 para os cargos de Nível Fundamental, R$ 30,00 para os

cargos de Nível Médio e R$ 42,50 para os cargos de Nível Superior.

5. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 01/05/2016 e será realizada na cidade

de Esteio/RS e/ou cidades próximas.

6. O cartão de convocação para as  provas  objetivas  contendo o local,  a  sala  e o horário  de

realização  serão  disponibilizados  no  endereço  eletrônico  www.esppconcursos.com.br,  a  partir  de

25/04/2016.

7. A inscrição do candidato neste concurso público implicará o conhecimento e a tácita aceitação

das  normas  e  condições  estabelecidas  neste  Edital,  em  relação  às  quais  não  poderá  alegar

desconhecimento.

8. O Texto integral do Edital e seus Anexos deste concurso poderão ser retirados pelo candidato,

por download do arquivo, no endereço eletrônico www.esppconcursos.com.br  .

Esteio, 03 de março de 2016.
Norberto Bierhals

Diretor Administrativo Financeiro
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