Fundação Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2020
Convoca candidatos aprovados
em Processo Seletivo Simplificado e
dá outras providências.

O DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei
Estadual nº 5.164/07, de 17 de dezembro de 2007, alterada pela Lei Estadual nº 6.304/12, de
28 de agosto de 2012, torna pública a convocação n° 011/2020 dos candidatos aprovados no
Processo Seletivo Simplificado, Edital n° 001/2019, relacionados no Anexo I, para
apresentação de documentação.
Art. 1° Os candidatos deverão comparecer pessoalmente, podendo também ser representados
por procurador munido de instrumento de procuração com firma reconhecida por
autenticidade e documento de identidade com foto (original e cópia) do procurador, no
auditório da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Avenida Padre
Leonel Franca, n° 248, Térreo, Gávea, no Município do Rio de Janeiro, conforme data e
horário estipulado no Anexo I.
Art. 2º - O anexo contendo a listagem dos candidatos pode ser obtido nos links:
www.fundacaosaude.rj.gov.br e www.institutoconsulplan.org.br .
Art. 3º - Quando do comparecimento, os candidatos deverão apresentar os requisitos
específicos de habilitação para os referidos cargos, documentações necessárias para sua
contratação, conforme a relação encaminhada por correspondência eletrônica e
disponibilizada no endereço eletrônico da Fundação Saúde - www.fs.rj.gov.br
Art. 4º - A ausência do candidato na data e horário definido ou a não apresentação de
qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicará na exclusão do candidato
do presente concurso.
Art. 5º - Em caso de atraso o candidato perderá o direito instituído no item 8.12.2 do Edital
001/2019.
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