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O Diretor Presidente da Fundação Saúde do Município de Uberlândia – FUNDASUS , do Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste termo e demais normas pertinentes à matéria,
TORNA PÚBLICO o Sexto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2015, conforme segue:

Art. 1º Fica RETIFICADO o subitem 1.4, com a supressão da redação “de acordo com a necessidade e a conveniência
da FUNDASUS”.

Art. 2º  Fica  RETIFICADO  o subitem 3.1, com a supressão da alínea h: “h) não haver sofrido sanção impeditiva do
exercício de emprego público.”

Art. 3º Fica RETIFICADO o subitem 5.10, passando a conter a seguinte redação:

“Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação de
declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação poderá determinar o cancelamento da inscrição e
anulação de todos os atos dela decorrentes, podendo implicar em qualquer época, na eliminação automática do candidato
sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a contratação do candidato, o mesmo
poderá ser desligado do emprego pela FUNDASUS. Para os casos previstos neste subitem, será garantido ao candidato o
direito de contraditório e ampla defesa, para correção de informações incorretas.”

Art. 4º Fica RETIFICADO o subitem 5.12, passando a conter a seguinte redação:

“A AOCP Concursos Públicos, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida
no subitem 5.11 deste edital.  O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo por anulação plena do respectivo concurso, ou para inscrição paga em duplicidade, ou em prazo extemporâneo ao
previsto em Edital, devidamente corrigidos.“

Art. 5º Fica RETIFICADO o subitem 5.14, passando a conter a seguinte redação:

“A FUNDASUS e a AOCP Concursos Públicos não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida
por  motivos  de  ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação  e/ou  congestionamento  das  linhas  de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  A FUNDASUS e a
AOCP Concursos Públicos somente se responsabilizarão se as falhas ocorridas forem de sua responsabilidade.”

Art. 6º Fica RETIFICADO o subitem 6.1, passando a conter a seguinte redação:

“Às pessoas com deficiência serão reservados 10% (dez por cento) do número total de vagas providas durante a validade do presente
Concurso  Para  Emprego  Público,  desde  que  as  atribuições  do  emprego  sejam compatíveis  com a  deficiência.  As  disposições
referentes  às  Pessoas  com Deficiência  deste  Edital  são  correspondentes  as  do  Decreto  Municipal  nº  6.618/95.  Sempre  que a
aplicação do percentual de que trata este subitem resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5
(cinco décimos) para o número inteiro subsequente e a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.“

Art. 7º Fica RETIFICADO o subitem 7.7, passando a conter a seguinte redação:

“A AOCP Concursos Públicos não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao
seu destino, a não ser que a falha seja de sua responsabilidade.”

Art. 8º Fica RETIFICADO o subitem 13.4, alínea b, passando a conter a seguinte redação:

“b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e enviar a outra
juntamente com os documentos comprobatórios via sedex com AR (Aviso de Recebimento),  ou Carta Simples com AR (Aviso de
Recebimento) para o endereço informado nas etiquetas geradas:”

Art. 9º Fica RETIFICADA a tabela 13.1, com a supressão dos itens 5 e 6.
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Art. 10º Fica RETIFICADA a tabela 13.1, item 4, passando a conter a seguinte redação:

4

Experiência profissional em rede pública de saúde; e/ou

Experiência profissional em  empresa/instituição privada na área de Saúde; e/ou

Experiência profissional como autônomo  na área do emprego a que concorre.

1 (um) ponto por ano.

0,002740 pontos por dia.
3 pontos

Art. 11º Fica RETIFICADO o subitem 15.1.12, passando a conter a seguinte redação:

“não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a realização da prova. A coleta de
impressão digital será feita apenas para o caso previsto no subitem 10.5.2;”

Art. 12º  Fica  RETIFICADO o subitem 18.5, com a supressão da alínea f: “f)demais documentos que a  FUNDASUS achar
necessário, posteriormente informados.”

Art. 13º Fica RETIFICADO o subitem 18.5, com a inclusão da alínea g: “g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;”

Art.  14º  Fica  RETIFICADO  o subitem 18.5,  com a  inclusão  da  alínea  h:  “h)  comprovante  de  conclusão  do  nível  de
escolaridade exigido pelo emprego, quando necessário.”

Art. 15º Fica RETIFICADO o subitem 19.2, passando a conter a seguinte redação:

“Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado
o resultado deste Concurso Para Emprego Público e embora tenha sido aprovado,  poderá levar à sua eliminação,  sem direito a
recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição. Para os casos previstos neste subitem, será garantido
ao candidato o direito de contraditório e ampla defesa, para correção de informações incorretas.”

Art. 16º Fica RETIFICADO o item 19, com a inclusão do subitem 19.12:

“19.12  Os documentos referentes ao Concurso Para Emprego Público da FUNDASUS serão arquivados pela AOCP Concursos
Públicos pelo prazo de 5 a 6 anos, contados a partir da data de homologação do concurso.”

Art. 17º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Uberlândia/MG, 24 de agosto de 2015.

Marcelo Viana Porta
Diretor Presidente da FUNDASUS
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