
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO 

 

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS - FHGV, faz público para conhecimento dos interessados, a convocação 

para o sorteio público que determinará o desempate entre os candidatos que, após a aplicação de todos os critérios 

previstos no item 6.1.1 do Edital, permanecem classificados em mesma posição. 

 

1. Todos os candidatos, com notas finais iguais, em que persistam as notas empatadas nos componentes, serão 

agrupados e receberão um número sequencial iniciando em 01 (um) e finalizando com o número da quantidade de 

candidatos empatados. A ordem de numeração será dada por rigorosa ordem do número de inscrição sem o dígito 

verificador. Os candidatos poderão consultar a lista no site www.institutoconsulplan.org.br. 

 

2. Por questões de segurança e saúde, em virtude da pandemia de Covid-19, o sorteio será realizado nas dependências 

do Instituto Consulplan e transmitido através do Youtube, pelo canal do Instituto Consulplan. 

 

3. No dia e horário determinados, serão colocados em um globo tantos números quanto o maior número de candidatos 

empatados. A seguir, realizar-se-á o sorteio, com a retirada de um número de cada vez, até ser retirado o último dos 

números colocados no globo metálico. 

 

4. A sequência sorteada será a ordem do desempate para todos os candidatos empatados, determinando sua ordem 

de classificação final no referido Concurso. 

 

5. O sorteio público será realizado no dia 03 de maio de 2022, a partir das 14h00min, através do Youtube, pelo canal 

do Instituto Consulplan, o qual pode ser acessado através do link: https://www.youtube.com/channel/UC-

2TMd_G_Y2j-wO3d3Spivg/featured. 

 

LISTA DE CANDIDATOS QUE PARTICIPARÃO DO SORTEIO 

ORGANIZADA POR NOTA FINAL (DECRESCENTE) E ORDEM ALFABÉTICA 

 

Nº SORTEIO CARGO INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL 

1 ENFERMEIRO 200090002118 Ronaldo De Sena Porto 0,5 

2 ENFERMEIRO 200090000413 Vinicius De Lima Torres 0,5 

Nº SORTEIO CARGO INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL 

1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200090002696 Keli Tatiane Soares Levandowski 0 

2 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200090000120 Maria Lucia Domingos Da Silva 0 

Nº SORTEIO CARGO INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL 

1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200090001879 Lisete Da Silva Nogueira 0 

2 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 200090002368 Luziane Vieira De Carvalho 0 

 

A lista de classificação será disponibilizada no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, até o dia 06 de 

maio de 2022. Cabe aos candidatos, sob sua inteira responsabilidade, a consulta à referida lista. 

 

Em 27 de abril de 2022.  

 

Tércio Erany Tedesco Júnior 

Diretor Geral 
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