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A Gerência de Ensino e Pesquisa – GEP do Grupo Hospitalar Conceição – GHC TORNA 

PÚBLICO a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva aplicada no dia 

17/08/2019 e outras informações. 

 

1. GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 

 

1.1. O gabarito preliminar da prova objetiva consta divulgado na tabela abaixo. 
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2. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
2.1. Os candidatos poderão interpor recurso em relação ao gabarito preliminar, nos termos do 

Artigo 15, §6º do Edital nº 007/2019, somente nos dias 20 e 21 de agosto de 2019, por meio do 

sistema eletrônico à disposição no sítio www.inqc.org.br link “minha conta”, “meus concursos”, 

“área de recursos”. Serão indeferidos os recursos encaminhados fora do prazo ou de forma 

diversa do que estabelece este item.  

 

2.2. Exemplar em PDF do caderno de provas estará disponível para consulta no link “minha 

conta”, “meus concursos” durante este período de recursos. 

 
3. OUTRAS INFORMAÇÕES 

3.1. A lista de resultados da prova objetiva e da prova dissertativa será divulgada no “Anexo 

Único do Edital Complementar nº 05/2019 – Lista de Resultados, que será publicada no site 

www.inqc.org.br”  no dia 19/08/2019. 

 

3.2. Os candidatos poderão interpor recurso em relação ao gabarito preliminar, aos resultados 

da prova objetiva e aos resultados da prova dissertativa, nos termos do Artigo 15, §6º do Edital 

nº 007/2019, nos dias 20 e 21 de agosto de 2019, por meio do sistema eletrônico à disposição 

no sítio www.inqc.org.br link “minha conta”, “meus concursos”, “área de recursos”. Serão 

indeferidos os recursos encaminhados fora do prazo ou de forma diversa do que estabelece este 

item.  

 

3.3. A imagem da prova dissertativa com a nota poderá ser consultada no link “minha conta”, 

“meus concursos” no dia 19/08/2019. 

 

 
 

Porto Alegre, 18 de agosto de 2019. 

 

 

Paulo Valdeci Worm 

Gerente de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição 
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