TERMO ADITIVO EDITAL 024.2018 PIC 2018_2019

A Coordenação do Programa de Iniciação Científica da FPS, responsável pelo Programa
Institucional de Iniciação Científica PIC/FPS, torna público o presente aditivo ao Edital nº
024/2018, com a alteração das seguintes disposições:

1. DO REMANEJAMENTO
Pelo presente termo aditivo, altera-se a Cláusula 14 do Edital 024.2018, para incluir a seguinte
disposição:
“14.2. A entrega da documentação para contratação dos aprovados
deverá ser realizada por todos os estudantes, obedecendo ao prazo
estabelecido no cronograma.”

2. DA CONTRATAÇÃO
Pelo presente, altera-se também a Cláusula 16 do Edital 024.2018, fazendo constar as
seguintes previsões:
“16.4. Conforme prevê o manual do e-Social, Programa do Governo
Federal instituído pelo Decreto 8.373/14, os estudantes
selecionados deverão fazer o ASO (Atestado de Saúde
Ocupacional) admissional, periódico e demissional, ou seja, para
iniciar o PIC o candidato selecionado deverá realizar o seu exame
admissional na data prevista no calendário do Edital.
16.5. Os estudantes aprovados como Bolsista devem passar pela
médica do trabalho da FPS, onde será realizado o ASO - Atestado de
Saúde Ocupacional. O calendário com o nome do estudante, dia e
horário para realização do exame será divulgado juntamente com o
resultado final. Não serão permitidas trocas de data ou trocas
casadas para a realização do exame. O exame será realizado pela
médica do trabalho da FPS. Após a realização do exame, o estudante
receberá uma via do ASO para sua guarda.
16.6. A realização do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional é de
responsabilidade da FPS e somente poderá ser realizado nas
dependências desta instituição.
Parágrafo único: Este exame é condição obrigatória para a
contratação do estudante Bolsista. O não comparecimento do
candidato no dia e horário agendados implicará na desclassificação
compulsória do mesmo.

3. DO CRONOGRAMA
Ainda, altera-se a Cláusula 17 do Edital 024.2018, incluindo as seguintes datas ao cronograma
de atividades:

REALIZAÇÃO DO EXAME PARA O ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO
CALENDÁRIO
Dias

Semana

Horários

16/07/2018

Segunda-Feira

10h às 14h

19/07/2018

Quinta-Feira

8h às 12h

17/08/2018
(Remanejados)

Sexta-Feira

11h às 13h

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 024/2018, não
expressamente modificadas através do presente aditivo.

Recife, 23 de maio de 2018.

Ana Rodrigues Falbo
Coordenadora do Programa de Iniciação Científica da FPS

