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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

Pelo presente edital ficam todos os profissionais de enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) deste estabelecimento 

de saúde CONVOCADOS à comparecerem nos dias 11 à 14 de janeiro de 

2021,no período das 07:30 ás 21 horas, na sala de Supervisão de 

Enfermagem, situada no segundo andar desta instituição, a fim de proceder 

com a votação para eleição da Comissão de Ética em Enfermagem desta 

instituição. 

Na oportunidade, informamos que os interessados a se candidatarem a 

cargos na referida comissão, deverão providenciar sua inscrição junto a esta 

gerência até 15 (quinze) dias antes da data da eleição acima enunciada, nos 

dias 08 à 22 de Dezembro de 2020, das 08:00 às 11:30h, no NEP (Núcleo de 

Educação Permanente), situado no terceiro andar desta instituição. Para 

tanto os profissionais que se sentirem interessados devem: 

Estar em pleno gozo de seus direitos profissionais; ter no mínimo um 

ano de experiência profissional (comprovado no ato da inscrição); estar em 

dia com as obrigações junto ao COREN-PI (apresentar certidão negativa), o 

candidato deve escrever-se individualmente. E podem acompanhar o 

processo eleitoral, bem como o de apuração de votos. 

Do impedimento para candidatura: 

Cargo de chefia geral ou gerente de enfermagem; responsável técnico; 

membro da comissão eleitoral; ter sido condenado em processo 

administrativo na instituição onde trabalha, ou em processo ético no COREN-

PI nos dois últimos anos. 

Dos cargos a serem ocupados pelos candidatos: 

A comissão será composta por 06 (seis) profissionais, com os cargos 

de 01 (um) Coordenador, 01 (um) Secretário, 01 (um) membro efetivo e 03 

(três) membros suplentes. Para os cargos de coordenador e secretário 

somente profissional enfermeiro poderá candidatar-se. Os auxiliares e 

técnicos de enfermagem podem atuar junto à Comissão como membro 

efetivo e suplente. 



 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 
 

 

 

FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 

CNPJ 27.667.356/0001-30     CNPJ 06.553.564/0104-43 

EDIFÍCIO DIAMOND CENTER – AV. UNIVERSITÁRIA,750                                              AV. FREI SERAFIM, 2352 – CENTRO 

BAIRRO DE FÁTIMA – TERESINA – PI                                             CEP 64.001-020 – TERESINA - PICEP: 64.049-494  

FONE: (86) 3232-7514         FONE (86) 3221-3040 

A apuração dos votos acontecerá no dia seguinte ao término da 

eleição, ou seja, dia 15 (quinze) de janeiro das 08:00 às 11:30 horas, na sala 

de reunião do primeiro andar da instituição. A posse dos membros 

acontecerá dia 18 de janeiro de 2021, às 07:30 horas, no auditório da 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 07 de dezembro de 2020 
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