
Secretaria de Estado da Saúde 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 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 PRÁTICA 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 
eletrônico citado no subitem anterior. 
 
3 ANÁLISE DOS TÍTULOS 
O CURRICULUM VITAE E DOCUMENTAÇÃO (FOTOCÓPIAS DOS DOCUMENTOS) DEVERÃO SER 
ENTREGUES pelos candidatos 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 relacionados 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 Magistratura, 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, aprovado 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 subitem 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 http://www.quadrix.org.br/concursohc20158.aspx, o qual não poderá 
alegar qualquer desconhecimento. 
4.5 Ao candidato não será enviada correspondência informando o local de aplicação de provas. 
4.6  O descumprimento de quaisquer das instruções contidas neste edital ou nos demais publicados poderá implicar 
na eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 



 
5 Relação geral das inscrições homologadas, na seguinte ordem: Função-Atividade, número de inscrição, nome do 
candidato 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 
 
 


