
 

 

EDITAL Nº 01/2020 DE PROCESSOS SELETIVOS (PS) 

 

COMUNICADO 

 

PS 01 - ADVOGADO I (Licitações, Contratos e Convênios) 
 

PARECER JURÍDICO 
 

 
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre comunica que, em acolhimento ao 
recomendado pelo Ministério Público Federal, Ofício nº 1532/2020 - 28.º Ofício /PR/RS, 
decidiu ANULAR a Prova Dissertativa: Parecer Jurídico do PS 01 – ADVOGADO I 
(Licitações, Contratos e Convênios), do Edital de Abertura nº 01/2020, aplicada em 
08/03/2020, no turno da tarde. 
  
Conforme os critérios estabelecidos no item 13 do Edital de Abertura, os candidatos que 
não obtiveram a pontuação mínima estipulada, ou seja, 28 acertos nas questões 
objetivas do referido processo seletivo, foram automaticamente eliminados. 
 
Dessa forma, em atendimento às normas editalícias, a reaplicação da Prova 
Dissertativa: Parecer Jurídico do PS 01 – ADVOGADO I (Licitações, Contratos e 
Convênios), será exclusivamente para os candidatos que realizaram a referida 
Prova Dissertativa: Parecer Jurídico, no dia 08/03/2020, e que atingiram o número 
de acertos mínimos exigido em edital. 

Em virtude da pandemia do COVID 19 e da decretação, pelo Governo Federal, de 
calamidade pública, com suspensão de várias atividades presenciais e, ainda, com a 
proibição de aglomerações, a data de reaplicação da Prova Dissertativa: Parecer 
Jurídico do referido processo seletivo ficará suspensa até que, para isso, haja 
viabilidade legal e técnica. 

Cabe, ainda, informar que, consequentemente, a Prova de Títulos do PS 01 – 
ADVOGADO I (Licitações, Contratos e Convênios), realizada no período de 22/04 a 
24/04/2020, está anulada. 

Todas as divulgações complementares referentes a datas, horários e locais de 
realização de etapas, bem como informativos e avisos, dar-se-ão pela Internet, no site 
http://portalfaurgs.com.br/concursos. Não serão encaminhados informativos por e-mail 
ou via postal para endereço de domicílio de candidatos. É de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento das divulgações e publicações dos procedimentos e dos 
atos do presente Processo Seletivo. 
 

Porto Alegre, 19 de maio 2020. 
 
 

Prof. Francisco José Verissimo Veronese, 
Coordenador da Comissão de Seleção. 

 


