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HOMOLOGANDO, o Concurso Público para a função-ativida-
de de MÉDICO NA ÁREA DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA, regido 
pelas Instruções Especiais do Edital de Abertura de Inscrições n.º 
01/2015, de acordo com o artigo 15 da Portaria HCRP n.º 18/84.

CONVOCAÇÃO
EDITAL HCRP N.º 01/2015
MÉDICO I - CLÍNICA MÉDICA - UNIDADE DE EMERGÊNCIA
  - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, CONVOCA os candida-
tos abaixo relacionados, para manifestarem anuência sobre sua 
admissão, na data, horário e local especificado:

NOME   -   -    - Classificação
Emerson Rafael Lopes   -    -  1º
Caroline Mayumi Sugahara  -    -  2º
Aron Hussid Ferreira -  3º
Carlos Eduardo Kameki Sato 4º
Data   - :25/03/2015
Horário -  :14h 30 min
Local   - :Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus Universitário s/n – 
Monte Alegre – Ribeirão Preto - SP

O não comparecimento na data, horário e local acima esti-
pulados implicará como desistência do convocado.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DE 20/03/2015
HOMOLOGANDO, o Concurso Público para a função-ativi-

dade de MÉDICO I - CLÍNICA MÉDICA - CUIDADOS PALIATIVOS 
- UNIDADE DE EMERGÊNCIA, regido pelas Instruções Especiais 
do Edital de Abertura de Inscrições n.º 02/2015, de acordo com o 
artigo 15 da Portaria HCRP n.º 18/84.

CONVOCAÇÃO
EDITAL HCRP N.º 02/2015 MÉDICO I – CLÍNICA MÉDICA - 

CUIDADOS PALIATIVOS - UNIDADE DE EMERGÊNCIA
  - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, para manifestar anuência sobre sua admis-
são, na data, horário e local especificado:

NOME   -   -    - Classificação
Andre Filipe Junqueira dos Santos -  1º
Data   - : 25/03/2015
Horário -  : 14h 30 min
Local   - : Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus Universitário s/n – 
Monte Alegre – Ribeirão Preto - SP

O não comparecimento na data, horário e local acima esti-
pulados implicará como desistência do convocado.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
E D I T A L HCRP N.º 14/2015
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, através do Serviço 

de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, nos termos 
do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a 
abertura do Concurso Público para função-atividade:

MÉDICO I - 24 HORAS/SEMANAIS
ÁREA DE PEDIATRIA HOSPITALISTA
HC CRIANÇA
ONDE SE LÊ:
XI - DAS PROVAS
1. - As provas serão realizadas por Comissão Elaboradora 

e Julgadora constituída, no mínimo, por 3 (três) membros 
designados pela Superintendência do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto.

2. - O Concurso Público será realizado em nível local e 
constará de prova na seguinte modalidade:

2.1. - PROVA OBJETIVA: De caráter ELIMINATÓRIO, avaliada 
na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Constará de questões 
de múltipla escolha, de acordo com o programa estabelecido no 
ANEXO I deste Edital.

• - A Prova Objetiva terá: 40 (quarenta) questões de Múltipla 
Escolha sobre Conhecimentos Específicos e 10 (dez) questões 
de Interpretação de textos, Noções de Administração Pública e 
Informática, valendo, cada questão, 4 (quatro) pontos.

LEIA-SE:
XI - DAS PROVAS
1. - As provas serão realizadas por Comissão Elaboradora 

e Julgadora constituída, no mínimo, por 3 (três) membros 
designados pela Superintendência do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto.

2. - O Concurso Público será realizado em nível local e 
constará de prova na seguinte modalidade:

2.1. - PROVA OBJETIVA: De caráter ELIMINATÓRIO, avaliada 
na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Constará de questões 
de múltipla escolha, de acordo com o programa estabelecido no 
ANEXO I deste Edital.

• - A Prova Objetiva terá: 40 (quarenta) questões de Múltipla 
Escolha sobre Conhecimentos Específicos e 10 (dez) questões 
de Interpretação de textos, Noções de Administração Pública e 
Informática, valendo, cada questão, 2 (dois) pontos.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 *
ETEC DE CAMPO LIMPO PAULISTA - CAMPO LIMPO PAU-

LISTA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 201/01/2015 de 09/02/2015 - Processo n° 

976/2015
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Campo Limpo Paulista, 

faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado da 
AULA TESTE e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. Componente curricular: Educação Física
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
Licenciado
010/Katia Cayres Tortorella/33.731.744-6/88,00/1º
012/Thais Fernanda Mateurs Lima/41.576.576-6/78,67/2º
015/Sara Arleide Coelho dos Santos/49.223.574-0/73,00/3º
005/Felipe de Lima Corrêa/47.984.050-7/62,67/4º
002/Lauro Francisco Firmino/42.477.090-8/58,67/5º
Candidato(s) não Aprovado(s)
  - Nº de Inscrição/ RG/ Nota
  - 011/15.620.320/37,33
Candidato(s) Ausente(s)
  - Nº de Inscrição/ RG
  - 001/48.125.415-8
  - 003/41.478.568-x
004/44.093.946-x
006/34.464.907-6
007/30.449.038.6
008/12.616.161
009/32.881.704-1
013/34.519.234-5
014/40.655.847-4
*
 *
ETEC PAULO GUERREIRO FRANCO - VERA CRUZ
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 092/01/2015 de 09/01/2015. Processo n° 422 

/2015

 Secretaria de Estado da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-

dade de São Paulo - HCFMUSP
Comissão de Concursos Públicos - CCP
CONCURSO PÚBLICO nº 09/2015
NÍVEL UNIVERSITÁRIO – MÉDICO I para a UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA DA DIVISÃO DE CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA 
DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO CENTRAL

EDITAL nº 02/2015-CCP, DE 24 DE MARÇO DE 2015.
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - HCFMUSP, através da Comissão de 
Concursos Públicos - CCP, nos termos do Decreto no. 60.449, de 
15.5.2014, Portaria HCFMUSP 02, de 25.4.1984 e autorização 
governamental constante do Processo SS – 1870/07 torna 
público o horário e forma para obtenção de comprovante com 
informações sobre local de realização das provas; relação geral 
de inscrições homologadas, relação geral das solicitações para 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 
relação geral das solicitações atendimento especial.

1 DAS PROVAS
1.1 A prova ESCRITA (objetiva e/ou dissertativa) será aplica-

da no(s) dia(s) 7 de abril de 2015.
1.1.1 Horário de abertura da sala: 15h15min
1.1.2 Horário de fechamento da sala: 15h45min
1.1.3 Horário de início da prova: 16h
1.1.4 Não será permitido o acesso ao local de prova após o 

horário fixado para o fechamento da sala.
1.2 A prova ORAL será aplicada no(s) dia(s) 7 de abril de 

2015.
1.2.1 Horário de abertura da sala: 17h15min
1.2.2 Horário de fechamento da sala: 17h45min
1.2.3 Horário de início da prova: 18h - Os candidatos serão 

convocados para prova oral pela ordem de inscrição.
1.2.4 Não será permitido o acesso ao local de prova após o 

horário fixado para o fechamento da sala.
1.3 Os horários mencionados no presente edital e nos 

demais editais a serem publicados obedecerão ao horário oficial 
de Brasília/DF.

2 DOS LOCAIS DE PROVAS
2.1 Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o 

endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br/default.
aspx, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar 
os dados solicitados, e imprimir sua confirmação de inscrição em 
que constam informações precisas sobre o seu local de prova e a 
respectiva sala de realização.

2.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local 
designado na consulta individual disponível no endereço eletrô-
nico citado no subitem anterior.

3 ANÁLISE DOS TÍTULOS
O CURRICULUM VITAE E DOCUMENTAÇÃO (FOTOCÓPIAS 

DOS DOCUMENTOS) DEVERÃO SER ENTREGUES pelos candi-
datos à Banca Examinadora no DIA DAS PROVAS, em envelope 
fechado e identificado externamente.

4 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O candidato deverá comparecer ao local designado 

para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de:

a) confirmação de inscrição;
b) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 

nº 2 e borracha;
c) original de um dos documentos de identidade relacio-

nados a seguir: Carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça 
e Segurança (SJS) e/ou Secretaria de Segurança Pública, pelos 
Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos); passaporte, certificado de 
reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magis-
tratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valem como identidade; carteira de trabalho, carteira 
nacional de habilitação (somente no caso do modelo novo, apro-
vado pelo art. 159º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

4.2 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no 
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após 
o início das provas.

4.3 Será eliminado do Concurso Público, o candidato que, 
durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod, 
walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, 
notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro etc., bem como relógio do tipo data bank, óculos escuros, 
protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc.

4.3.1 A COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS recomenda 
que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subi-
tem anterior, no dia de realização das provas.

4.3.2 A BANCA EXAMINADORA não ficará responsável pela 
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados.

4.3.3 A BANCA EXAMINADORA não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

4.4 No dia de realização da prova, o candidato deve 
observar todas as instruções contidas no edital normativo do 
Concurso Público, divulgado no endereço eletrônico http://www.
quadrix.org.br/concursohc20159.aspx, o qual não poderá alegar 
qualquer desconhecimento.

4.5 Ao candidato não será enviada correspondência infor-
mando o local de aplicação de provas.

4.6 O descumprimento de quaisquer das instruções contidas 
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na elimi-
nação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

5 Relação geral das inscrições homologadas, na seguinte 
ordem: Função-Atividade, número de inscrição, nome do candi-
dato em ordem alfabética e número do Registro Geral.

MÉDICO I para a UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DA DIVI-
SÃO DE CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA DAS UNIDADES MÉDICAS E 
DE APOIO DO INSTITUTO CENTRAL

295.00784822/0 - BRUNO ADLER MACCAGNAN PINHEIRO 
BESEN - 4138466/SC

295.00785241/0 - CINTHIA CONSOLIN VIEIRA - 92282392/
PR

295.00784854/9 - FRANCISCO SOCORRO ALVES - 
87687239/SP

295.00785275/2 - MARIO DAVID DE ARAUJO EVANGELISTA 
DOS SANTOS - 440239540/SP

295.00785514/7 - NILSON MOURA GAMBERO - 287441970/
SP

295.00785320/8 - SAMIA YASIN WAYHS - 9064444392/RS
295.00785447/8 - VITOR MARCOS VIEIRA - M1384863/MG

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
CONVOCAÇÃO
EDITAL HCRP N.º 02/2015 MÉDICO I – CLÍNICA MÉDICA - 

CUIDADOS PALIATIVOS - UNIDADE DE EMERGÊNCIA
  - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, para manifestar anuência sobre sua admis-
são, na data, horário e local especificado:

NOME   -   -    - Classificação
Andre Filipe Junqueira dos Santos 1º
Data   - :25/03/2015
Horário -  :14h 30 min
Local   - :Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus Universitário s/n – 
Monte Alegre – Ribeirão Preto - SP

O não comparecimento na data, horário e local acima esti-
pulados implicará como desistência do convocado.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DE 20/03/2015

4.3.1 A COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS recomenda 
que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subi-
tem anterior, no dia de realização das provas.

4.3.2 A BANCA EXAMINADORA não ficará responsável pela 
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados.

4.3.3 A BANCA EXAMINADORA não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

4.4 No dia de realização da prova, o candidato deve 
observar todas as instruções contidas no edital normativo do 
Concurso Público, divulgado no endereço eletrônico http://www.
quadrix.org.br/concursohc20157.aspx, o qual não poderá alegar 
qualquer desconhecimento.

4.5 Ao candidato não será enviada correspondência infor-
mando o local de aplicação de provas.

4.6 O descumprimento de quaisquer das instruções contidas 
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na elimi-
nação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

5 Relação geral das inscrições homologadas, na seguinte 
ordem: Função-Atividade, número de inscrição, nome do candi-
dato em ordem alfabética e número do Registro Geral.

MÉDICO I - PATOLOGISTA para o SISTEMA RESPIRATÓRIO 
DA DIVISÃO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DAS UNIDADES MÉDI-
CAS E DE APOIO DO INSTITUTO CENTRAL

293.00784985/6 - ELLEN CAROLINE TOLEDO DO NASCI-
MENTO - 284996658/SP

293.00785440/3 - FERNANDO PEREIRA FRASSETTO - 
336099721/SP

293.00785559/0 - FREDERICO BECKER RIBEIRO - 
2065299949/RS

293.00785308/8 - MONICA SZNIRER - 249315907/SP
293.00785338/4 - VICTOR LEAO DA SILVA ANTUNES - 

46073310/SC
 Secretaria de Estado da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-

dade de São Paulo - HCFMUSP
Comissão de Concursos Públicos - CCP
CONCURSO PÚBLICO nº 08/2015
NÍVEL UNIVERSITÁRIO – MÉDICO I para a EQUIPE DE 

HISTEROSCOPIA DA DIVISÃO DE CLÍNICA GINECOLÓGICA DAS 
UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO CENTRAL

EDITAL nº 02/2015-CCP, DE 24 DE MARÇO DE 2015.
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - HCFMUSP, através da Comissão de 
Concursos Públicos - CCP, nos termos do Decreto no. 60.449, de 
15.5.2014, Portaria HCFMUSP 02, de 25.4.1984 e autorização 
governamental constante do Processo SS – 1870/07 torna 
público o horário e forma para obtenção de comprovante com 
informações sobre local de realização das provas; relação geral 
de inscrições homologadas, relação geral das solicitações para 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 
relação geral das solicitações atendimento especial.

1 DAS PROVAS
1.1 As provas ESCRITA (objetiva e/ou dissertativa) e PRÁTI-

CA serão aplicadas no(s) dia(s) 6 de abril de 2015.
1.2 Horário de abertura da sala: 7h15min
1.3 Horário de fechamento da sala: 7h45min
1.4 Horário de início das provas: 8h
1.5 Não será permitido o acesso ao local de prova após o 

horário fixado para o fechamento da sala.
1.6 Os horários mencionados no presente edital e nos 

demais editais a serem publicados obedecerão ao horário oficial 
de Brasília/DF.

2 DOS LOCAIS DE PROVAS
2.1 Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o 

endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br/default.
aspx, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar 
os dados solicitados, e imprimir sua confirmação de inscrição em 
que constam informações precisas sobre o seu local de prova e a 
respectiva sala de realização.

2.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local 
designado na consulta individual disponível no endereço eletrô-
nico citado no subitem anterior.

3 ANÁLISE DOS TÍTULOS
O CURRICULUM VITAE E DOCUMENTAÇÃO (FOTOCÓPIAS 

DOS DOCUMENTOS) DEVERÃO SER ENTREGUES pelos candi-
datos à Banca Examinadora no DIA DAS PROVAS, em envelope 
fechado e identificado externamente.

4 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O candidato deverá comparecer ao local designado 

para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de:

a) confirmação de inscrição;
b) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 

nº 2 e borracha;
c) original de um dos documentos de identidade relacio-

nados a seguir: Carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça 
e Segurança (SJS) e/ou Secretaria de Segurança Pública, pelos 
Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos); passaporte, certificado de 
reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magis-
tratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valem como identidade; carteira de trabalho, carteira 
nacional de habilitação (somente no caso do modelo novo, apro-
vado pelo art. 159º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

4.2 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no 
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após 
o início das provas.

4.3 Será eliminado do Concurso Público, o candidato que, 
durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod, 
walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, 
notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro etc., bem como relógio do tipo data bank, óculos escuros, 
protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc.

4.3.1 A COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS recomenda 
que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subi-
tem anterior, no dia de realização das provas.

4.3.2 A BANCA EXAMINADORA não ficará responsável pela 
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados.

4.3.3 A BANCA EXAMINADORA não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

4.4 No dia de realização da prova, o candidato deve obser-
var todas as instruções contidas no edital normativo do Con-
curso Público, divulgado no endereço http://www.quadrix.org.
br/concursohc20158.aspx, o qual não poderá alegar qualquer 
desconhecimento.

4.5 Ao candidato não será enviada correspondência infor-
mando o local de aplicação de provas.

4.6 O descumprimento de quaisquer das instruções contidas 
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na elimi-
nação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

5 Relação geral das inscrições homologadas, na seguinte 
ordem: Função-Atividade, número de inscrição, nome do candi-
dato em ordem alfabética e número do Registro Geral.

MÉDICO I para a EQUIPE DE HISTEROSCOPIA DA DIVISÃO 
DE CLÍNICA GINECOLÓGICA DAS UNIDADES MÉDICAS E DE 
APOIO DO INSTITUTO CENTRAL

294.00784815/3 - IVY NARDE - 347044037/SP
294.00784826/5 - LARISSA DE SOUZA ATALA - 14871815/

AM
294.00784818/2 - MARIA CANDIDA PINHEIRO BARACAT 

REZENDE - 436946968/SP
294.00784987/9 - MARIA PAULA BARBEDO SILVEIRA - 

231960001/SP
294.00785252/2 - ROGERIO DE BARROS FERREIRA LEAO 

- 291995196/SP
294.00785330/3 - YURI LIMA NEHRER - 12958071/MG

aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod, 
walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, 
notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro etc., bem como relógio do tipo data bank, óculos escuros, 
protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc.

4.3.1 A COMISSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS recomenda 
que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subi-
tem anterior, no dia de realização das provas.

4.3.2 A BANCA EXAMINADORA não ficará responsável pela 
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados.

4.3.3 A BANCA EXAMINADORA não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

4.4 No dia de realização da prova, o candidato deve 
observar todas as instruções contidas no edital normativo do 
Concurso Público, divulgado no endereço eletrônico http://www.
quadrix.org.br/concursohc20155.aspx, o qual não poderá alegar 
qualquer desconhecimento.

4.5 Ao candidato não será enviada correspondência infor-
mando o local de aplicação de provas.

4.6 O descumprimento de quaisquer das instruções contidas 
neste edital ou nos demais publicados poderá implicar na elimi-
nação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

5 Relação geral das inscrições homologadas, na seguinte 
ordem: Função-Atividade, número de inscrição, nome do candi-
dato em ordem alfabética e número do Registro Geral.

MÉDICO I - NEONATOLOGISTA para o CENTRO NEONATAL 
DO INSTITUTO DA CRIANÇA (CTIN1)

291.00785159/2 - ADRIANA RODRIGUES POUZA - 
441978605/SP

291.00785172/9 - ALEXANDRA CRISTINA PAVAO DE SOUZA 
- 436197595/SP

291.00784922/4 - ANA BEATRIZ MOREIRA - 165294243/SP
291.00785279/8 - ANA PAULA ANDRADE TELLES - 1819814/

ES
291.00784852/6 - BARBARA DE ALENCAR NOVAES - 

4399145589/SP
291.00785117/8 - CARLA TONI MARCELINO DA SILVA - 

43611673X/SP
291.00784897/0 - CAROLINA MAYUMI RATOLA YAMASHITA 

- 25965257X/SP
291.00784945/4 - CLAUDIA SALVINI DE ALEMIDA - 

297874389/SP
291.00785368/0 - DEBORA JUKEMURA - 349000141/SP
291.00785046/3 - FERNANDA MARQUES DE DEUS - 

341404925/SP
291.00785328/9 - FERNANDO DE SA CAMARGO BARROS 

- 320319775/SP
291.00785257/4 - JACKELINE APARECIDA GRANDO DELLA 

TORRE - 332233789/SP
291.00784814/7 - JANAINA DE OLIVEIRA CRUCIANI - 

295602272/SP
291.00785360/0 - LARISSA ELIZABETH SCHULZ ROSSETTO 

- 409840762/SP
291.00785271/7 - LETICIA CORREA DA SILVA - 51037855/

PR
291.00785398/7 - MOARA DE OLIVEIRA RAMOS - 

357151410/SP
291.00785439/5 - NICOLE LEE UDSEN - 394074348/SP
291.00784954/3 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO - 439510892/

SP
291.00785260/5 - TAMARA STRAUSS - 309772977/SP
 Secretaria de Estado da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-

dade de São Paulo - HCFMUSP
Comissão de Concursos Públicos - CCP
CONCURSO PÚBLICO nº 07/2015
NÍVEL UNIVERSITÁRIO – MÉDICO I - PATOLOGISTA para 

o SISTEMA RESPIRATÓRIO DA DIVISÃO DE ANATOMIA PATO-
LÓGICA DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO 
CENTRAL

EDITAL nº 02/2015-CCP, DE 24 DE MARÇO DE 2015.
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - HCFMUSP, através da Comissão de 
Concursos Públicos - CCP, nos termos do Decreto no. 60.449, de 
15.5.2014, Portaria HCFMUSP 02, de 25.4.1984 e autorização 
governamental constante do Processo SS – 1870/07 torna 
público o horário e forma para obtenção de comprovante com 
informações sobre local de realização das provas; relação geral 
de inscrições homologadas, relação geral das solicitações para 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência e 
relação geral das solicitações atendimento especial.

1 DAS PROVAS
1.1 A prova ESCRITA (objetiva e/ou dissertativa) e a prova 

PRÁTICA serão aplicadas no(s) dia(s) 10 de abril de 2015.
1.2 Horário de abertura da sala: 13h15min
1.3 Horário de fechamento da sala: 13h45min
1.4 Horário de início das provas: 14h
1.5 Não será permitido o acesso ao local de prova após o 

horário fixado para o fechamento da sala.
1.6 Os horários mencionados no presente edital e nos 

demais editais a serem publicados obedecerão ao horário oficial 
de Brasília/DF.

2 DOS LOCAIS DE PROVAS
2.1 Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o 

endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br/default.
aspx, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar 
os dados solicitados, e imprimir sua confirmação de inscrição em 
que constam informações precisas sobre o seu local de prova e a 
respectiva sala de realização.

2.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local 
designado na consulta individual disponível no endereço eletrô-
nico citado no subitem anterior.

3 ANÁLISE DOS TÍTULOS
O CURRICULUM VITAE E DOCUMENTAÇÃO (FOTOCÓPIAS 

DOS DOCUMENTOS) DEVERÃO SER ENTREGUES pelos candi-
datos à Banca Examinadora no DIA DAS PROVAS, em envelope 
fechado e identificado externamente.

4 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O candidato deverá comparecer ao local designado 

para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de:

a) confirmação de inscrição;
b) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 

nº 2 e borracha;
c) original de um dos documentos de identidade relacio-

nados a seguir: Carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça 
e Segurança (SJS) e/ou Secretaria de Segurança Pública, pelos 
Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos); passaporte, certificado de 
reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magis-
tratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal, valem como identidade; carteira de trabalho, carteira 
nacional de habilitação (somente no caso do modelo novo, apro-
vado pelo art. 159º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

4.2 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no 
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após 
o início das provas.

4.3 Será eliminado do Concurso Público, o candidato que, 
durante a realização das provas, for surpreendido portando 
aparelhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod, 
walkman, pendrive, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, 
notebook, palmtop, receptor ou transmissor de dados, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro etc., bem como relógio do tipo data bank, óculos escuros, 
protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc.

Fabio
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