
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO  

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 041/2019 – IBGH/HMAP 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, na Gestão do Hospital Municipal de Aparecida 

de Goiânia-HMAP, torna público, para conhecimento dos interessados que RETIFICA o Edital do Processo 

Seletivo no 041/2019-IBGH/HMAP, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços médicos especializados na especialidade de nefrologia para acompanhamento conjunto com 

Corpo Clínico, além de confecção de parecer e fornecimento de Terapia Substitutiva Renais em todas as 

modalidades  (Hemodiálise e Dialise Peritoneal) para pacientes internados no Hospital Municipal de 

Aparecida de Goiânia - HMAP, de forma agendada de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h e das 13 

às 19 horas, nas condições constantes do edital e seus anexos para atender às necessidades do Hospital 

Municipal de Aparecida de Goiânia-HMAP, localizado na Av. V-005, 365-431, Setor Cidade Vera Cruz, 

Aparecida de Goiânia - GO, 74936-600, sob gestão do IBGH, nos termos do Contrato de Gestão no 

1095/2018-SEL. 

 

No item 13.2. do Termo de Referência – Anexo I do Edital, onde se lê: 

“13.2. A visita técnica (vistoria) deverá ser marcada previamente, de segunda-feira a sexta-feira, em 

horário comercial, das 8:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs, com o HMAP, através do telefone 

(62) 98139-1514, a ser realizada no mínimo 01 dia útil antes do dia marcado para a abertura do 

certame.” 

 

Leia-se: 

“13.2. A visita técnica (vistoria) deverá ser marcada previamente, de segunda-feira a sexta-feira, em 

horário comercial, das 8:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs, com o HMAP, através do telefone 

(62) 98101-4304, a ser realizada no mínimo 01 dia útil antes do dia marcado para a abertura do 

certame.” 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições 
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