
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°02/2013

EDITAL N°02/2012 

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO, fundação estatal de di-

reito privado, neste ato representada pela Diretora Presidente, Sra. Simone Zucolotto, no uso 

de suas atribuições, e em conformidade com o previsto na Lei Municipal 1980, de 19 de maio 

de 2009, TORNA PÚBLICO por este Edital, a Retificação do Edital de Abertura Nº 01/2012 

do PSS Nº 02/2013:

01 - PRORROGAÇÃO do prazo de inscrições 
No item 4.1 passa a vigorar a seguinte redação: As inscrições serão efetuadas, exclu-

sivamente, pela Internet, no período de 28/03/2013 até 15/04/2013, exclusivamente no site: 

www.fsnh.net.br. O candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrição eletrônico dispo-

nível no site.

Assim, o novo cronograma do Processo Seletivo, item 5, será:

5.1 - Publicação do Edital: 28/03/2013
5.2 - Período de inscrição: 28/03/2013 até 15/04/2013
5.3 - Publicação dos resultados preliminares: 16/04/2013
5.4 - Período para interposição de recursos: 17/04/2013 à 23/04/2013
5.5 - Homologação do resultado: 25/04/2013
5.6 - Chamamento a partir de: 26/04/2013

02 - No Anexo I - CARGOS, ficam incluído os cargos de Médico Neurocirurgião e 
Médico Neurologista, conforme dispõe o quadro abaixo:   

Anexo I - Cargos 
N.º Emprego Vagas Local de Trabalho - 

Lotação Escolaridade e Exigências Mínimas Vencimentos Estimados

10 Médico (Neurocirurgião) 1 Hospital da FSNH

Diploma de curso superior, devidamente re-
gistrado e fornecido por instituição reconheci-
da pelo Ministério da Educação, em Medici-
na. Registro no CREMERS.
Residência médica em Neurocirurgia em Ser-
viço reconhecido pela CNRM e/ou Título Es-
pecialista  em  Neurocirurgia  fornecido  pela 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

R$ 6.959,39
(Salário Base + Benefícios CLT + 

Gratificações * )
Valor estimado para Carga Horária de 

120
horas mensais

N.º Emprego Vagas Local de Trabalho - 
Lotação Escolaridade e Exigências Mínimas Vencimentos Estimados

11 Médico (Neurologista) 1 Hospital da FSNH

Diploma de curso superior, devidamente re-
gistrado e fornecido por instituição reconheci-
da pelo Ministério da Educação, em Medici-
na. Registro no CREMERS.
Residência médica em Neurologia em Servi-
ço reconhecido pela CNRM e/ou Título Espe-
cialista em Neurologia fornecido pela Socie-
dade Brasileira de Neurologia.

R$ 6.959,39
(Salário Base + Benefícios CLT + 

Gratificações * )
Valor estimado para Carga Horária de 

120
horas mensais
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02 – No Anexo II, SÍNTESE DOS DEVERES E ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS, fi-

cam incluídas as seguintes atribuições para os cargos de Médico Neurocirurgião e Médico Neu-

rologista.

10. Médico (Neurocirurgia):  realizar consultas e atendimentos médicos, tratando pacientes dentro de sua área 

de especialidade. Realizar atendimento neurocirúrgico emergencial e eletivo. Atender, diagnosticar e tratar pacien-

tes portadores de distúrbios e enfermidades do Sistema Nervoso, abordando as várias regiões do corpo como crâ-

nio, face, pescoço, coluna vertebral e nervos periféricos. Diagnosticar e tratar doenças cérebro-vasculares, como 

aneurismas e angiomas, infecção do sistema nervoso, tumores cerebrais, cistos intracranianos, hidrocefalia, hema-

tomas, traumatismos de crânio, obstrução das artérias carotídeas, tumores ou traumatismos nos nervos periféricos. 

Diagnosticar e tratar doenças ou alterações da coluna vertebral como traumas, fraturas, instabilidade, tumores, in-

fecções e compressões por hérnia de disco, bem como doenças degenerativas e tratamento da dor. Atender as ur-

gências como os traumatismos cranianos e da coluna, hemorragias cerebrais, hipertensão tumoral e compressão 

medular. Realizar procedimentos neurodiagnósticos. Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar pro-

gramas e serviços em saúde. Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaborar documentos e difundir 

conhecimentos da área médica. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos pertinentes à sua es-

pecialidade ou área de atuação.

11. Médico (Neurologista): Realizar consultas e atendimentos médicos, tratando pacientes dentro de sua área 

de especialidade. Acompanhar e interpretar os  exames eletroencefalográficos em neonatologia, pediatria e adultos. 

Avaliar e acompanhar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em 

saúde. Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 

médica. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos pertinentes à sua especialidade ou área de 

atuação. 

Novo Hamburgo, 08 de abril de 2013.

Simone Zucolotto
Diretora Presidente
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