
 

 

 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA  

EDITAL 001/2020  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO HGG – HEMOGO 

 
Em decorrência da pandemia mundial da doença COVID-19, necessário se torna a adoção de 
medidas preventivas no sentido de tentar minimizar a transmissão do CORONAVIRUS. 
 
Assim, diante das medidas e recomendações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás e, do plano de emergência adotado com uma série de medidas para evitar o 
avanço da enfermidade, entre elas o impedimento da realização de eventos com grande 
quantidade de pessoas, servimo-nos do presente para COMUNICAR a SUSPENSÃO, por prazo 
indeterminado, do Edital 001/2020 do Processo Seletivo Simplificado HGG – HEMOGO, em 
especial a realização da 3ª Etapa - Avaliação Psicológica e Dinâmica de Grupo, que se realizaria 
entre os dias 23 a 27/03/2020, e da 4ª Etapa - Entrevista por Competências Técnicas e 
Comportamentais, que se realizaria entre os dias 13/04 a 22/04/2020. 

Compete-nos esclarecer, ainda, que a Cláusula 12.9. do Processo Seletivo Simplificado HGG – 
HEMOGO estabelece que o IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Humano poderá 
realizar, a qualquer tempo, alterações no Edital 001/2020, senão vejamos: 

12.9. O IDTECH se reserva o direito de proceder alterações no Edital, no que 
tange às etapas eliminatórias, podendo fazer inclusões ou exclusões, mantida a 
concorrência / igualdade do procedimento. Para tanto, divulgará todas as 
alterações no site www.idtech.org.br, com antecedência mínima de 48 horas. 

Deste modo, diante da necessidade de se SUSPENDER o Edital 001/2020 do Processo Seletivo 
Simplificado HGG – HEMOGO, vimos informar que o IDTECH divulgará em seu endereço 
eletrônico www.idtech.org.br, com a antecedência de 10 (dez) dias corridos, o calendário 
contendo as novas datas para a realização da 3ª Etapa - Avaliação Psicológica e Dinâmica de 
Grupo, e da 4ª Etapa - Entrevista por Competências Técnicas e Comportamentais, inclusive com 
as novas datas para a divulgação dos resultados preliminares, interposição de recursos e 
resultado final. 

Contamos com a compreensão dos candidatos, tendo em vista a necessidade premente de 
tomarmos medidas com vistas a controlar o avanço do Coronavirus em nosso Estado de Goiás. 

Atenciosamente, 

Déborah Inácio Mathias Costa 
Gerência de Recursos Humanos 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo - Edital 001/2020 


