
1. LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÕES
INSCRIÇÃO VIA INTERNET 
Endereço eletrônico: www.quadrix.org.br
Das 10h de 31/10/2011 às 12h de 29/11/2011, considerando-se o horário de Brasília. 

INSCRIÇÃO PRESENCIAL  
Período: 08/11/2011 a 16/11/2011. 
De segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h, na Avenida Príncipe de Gales nº 821 – Bairro Príncipe 
de Gales – Santo André/SP – Prédio da Técnica Cirúrgica. 

2. TAXA DE INSCRIÇÃO E VENCIMENTO
NÍVEL FUNDAMENTAL: R$ 30,00
NÍVEL MÉDIO: R$ 40,00
NÍVEL SUPERIOR: R$ 60,00

Data limite para pagamento do boleto: 30/11/2011

3. DATA E HORÁRIO DAS PROVAS
A PROVA SERÁ REALIZADA PARA TODOS OS CANDIDATOS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2011.

Para os candidatos que se inscreveram para os cargos de requisito de nível fundamental e superior, as provas 
terão início às 9h.

Para os candidatos que se inscreveram para os cargos de requisito de nível médio, as provas terão início às 
15h.

O CANDIDATO PODERÁ INSCREVER-SE EM ATÉ DOIS CARGOS DIFERENTES, DESDE QUE ESCOLHA UM 
CARGO DE NÍVEL MÉDIO E O OUTRO DE NÍVEL FUNDAMENTAL OU SUPERIOR E, NESTE CASO, REALIZARÁ A 
PROVA NOS DOIS PERÍODOS.

4. CONTEÚDO DAS PROVAS
Acesse o edital de abertura e consulte a tabela disposta no item 5, referente as disciplinas que serão cobradas 
na prova. O conteúdo programático das disciplinas está disposto no Anexo II.

5. LOCAIS DE PROVAS
Os locais de prova estarão disponíveis a partir do dia 06/12/2011 no site do INSTITUTO QUADRIX.
Ao candidato só será permitida a participação na prova, na respectiva data, horário e local divulgados no 
endereço eletrônico do INSTITUTO QUADRIX - www.quadrix.org.br, e na confirmação de inscrição.
Será vedada a realização da prova fora do local designado.
Para imprimir seu comprovante de inscrição, que estará disponível a partir do dia 06/12/2011, o candidato 
deverá acessar o link: https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx, acessar seu cadastro e imprimir o 
comprovante.
No comprovante de inscrição constarão as informações de dia, local e sala de prova. É de inteira 
responsabilidade do candidato a obtenção deste documento.
NÃO SERÃO ENVIADOS TELEGRAMAS OU AVISOS IMPRESSOS PARA A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
PARA A PROVA OBJETIVA.

CENTRAL DE CONVÊNIOS /HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO /HOSPITAL DE 
ENSINO/PRONTO SOCORRO CENTRAL / HOSPITAL DE CLÍNICAS

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO Nº 01/2011
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6. NO DIA DA PROVA
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 
munido de:
a) confirmação de inscrição;
b) original de um dos documentos de identidade relacionados no item 4.4 do edital de abertura (aquele que 
tenha sido utilizado para sua inscrição no presente Processo Seletivo Unificado);
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha.
A confirmação de inscrição não terá validade como documento de identidade.
Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados no item 4.4 do edital de abertura, ainda 
que autenticados, ou quaisquer outros documentos.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza.
O tempo de prova é de 3 horas.
Será eliminado do Processo Seletivo Unificado o candidato que, durante a realização das provas, for 
surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, 
walkman, smarthphone, ipod, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer tipo de receptor eletrônico, 
gravador etc, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
Os equipamentos e/ou objetos descritos acima serão armazenados em saco plástico inviolável fornecido 
pelo INSTITUTO QUADRIX antes do início da prova.
Todos os equipamentos eletrônicos que forem acondicionados no saco plástico inviolável deverão estar 
desligados e com a bateria desconectada. 
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos 
supracitados nem dos sacos plásticos invioláveis.
A abertura do saco plástico inviolável só será permitida fora do ambiente de prova.
O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas ou extravios de equipamentos e/ou objetos 
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados acima, no dia de 
realização das provas.

7. RECURSOS
O candidato deverá seguir as normas do edital de abertura (item 10).

8. INFORMAÇÕES AO CANDIDATO
Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (contato@quadrix.org.br) ou pelo telefone (11) 3151-4183, 
de segunda a sexta, das 9h às 17h. 

Antes de inscrever-se o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo 
Unificado, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.

A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo Unificado contidas nos 
comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo Unificado, os quais serão divulgados na internet, no 
endereço eletrônico: www.quadrix.org.br

A leitura deste manual não desobriga o candidato de ler e conhecer todas as normas dispostas no edital de 
abertura.
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