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V – comprovante(s) de votação da última eleição (1º e 2º 
turno), prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa.

§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados 
até o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as 
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar 
posse se apresentar visto temporário ou permanente que facul-
te o exercício de atividade remunerada no Brasil.

§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente 
na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de 
reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 
80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois 
terços dos membros da Congregação.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para 
que se providenciem as condições necessárias para a realiza-
ção das provas.

Leia-se:
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-

mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Escola de Comunicações 
e Artes, contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento a que concorre, anexando os 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso 
e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos, em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido;

III – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-

ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições.

§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados 
até o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as 
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 5º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar 
posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

§ 6º - Para fins do inciso II, o candidato deverá apre-
sentar um dos seguintes documentos: a) diploma de Livre 
Docente; b) publicação no Diário Oficial de portaria do 
Reitor designando o candidato para a função de Professor 
Associado; c) cópia do despacho do Reitor homologando o 
respectivo concurso de Livre Docente; ou d) tela extraída do 
Sistema Marte contendo a situação funcional do candidato, 
demonstrando estar no exercício da função de Professor 
Associado.

§ 7º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do 
inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como 
especialista de reconhecido valor, nos termos do parágrafo 
primeiro do artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá 
da aprovação de dois terços dos membros da Congregação.

§ 8º - No ato da inscrição, os candidatos portadores 
de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a 
realização do upload de cada um de seus documentos no 
campo específico indicado pelo sistema constante do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato 
desde já ciente de que a realização de upload de docu-
mentos em ordem diversa da ali estabelecida implicará o 
indeferimento de sua inscrição.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente 
e verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já 
ciente de que, se não sanar durante o prazo de inscrições 
eventual irregularidade de upload de documento incomple-
to ou ilegível, sua inscrição será indeferida.

§ 11 - Não será admitida a apresentação extempo-
rânea de documentos pelo candidato, ainda que em grau 
de recurso.

§ 12 - É de responsabilidade exclusiva do candidato 
o acompanhamento de todas as etapas referentes ao con-
curso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno 
Executivo I, Seção ‘Concursos’, Subseção, ‘Universidade de 
São Paulo’.

Onde se lê:
5. A prova pública oral de erudição será pública e reali-

zada com base no programa previsto neste edital, de acordo 
com o artigo 156 do Regimento Geral da USP e o art. 41 do 
Regimento da Escola de Comunicações e Artes.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema 
escolhido pelo candidato é pertinente ao programa acima 
mencionado;

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder 
a sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comis-
são poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não 
podendo o tempo máximo, entre perguntas e respostas, 
superar sessenta minutos;

IV – cada examinador, após o término da prova de 
erudição de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a 
em envelope individual.

Leia-se:
5. A prova pública oral de erudição será pública e reali-

zada com base no programa previsto neste edital, de acordo 
com o artigo 156 do Regimento Geral da USP e o art. 41 do 
Regimento da Escola de Comunicações e Artes.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema 
escolhido pelo candidato é pertinente ao programa acima 
mencionado;

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder 
a sessenta minutos, devendo ser promovida a sua inter-
rupção pela Comissão Julgadora quando atingido o 60º 
(sexagésimo) minuto de prova;

III – ao final da apresentação, cada membro da comis-
são poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não 
podendo o tempo máximo, entre perguntas e respostas, 
superar sessenta minutos;

IV – cada examinador, após o término da prova de 
erudição de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a 
em envelope individual.

Artigo 6º - O estudante não deverá acumular outra bolsa 
ou estágio pagos com recursos financeiros da USP, exceto os 
Apoios da Superintendência de Assistência Social da USP (SAS), 
no período de vigência do plano de trabalho.

Artigo 7º - É requisito a matrícula regular no programa de 
pós-graduação durante toda a vigência da bolsa.

Artigo 8º - O bolsisita deverá ter disponibilidade para parti-
cipar de reuniões semanais na EACH.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 9º - O pedido de inscrição será recebido na Secretaria 

da Comissão de Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br, até às 17h 
de 15 de maio de 2020, mediante declaração de que o candidato 
é regularmente matriculado em um dos programas listados no 
Artigo 4º, ficha do aluno, currículo e formulário de inscrição 
(disponível no final deste Edital).

§ 1º - A declaração e a ficha do aluno mencionados no caput 
deste artigo deverão ser emitidos pelo sistema Janus.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital serão deferidos pela 
Coordenação deste projeto.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 19 de maio 
de 2020.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de incri-
ção poderão ser encaminhados à Secretaria da Comissão de 
Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br, até às 17h de 29 de maio 
de 2020.

DA SELEÇÃO
Artigo 10º - O processo de seleção será conduzido pelos 

coordenadores da pesquisa.
Artigo 11º - A seleção avaliará, por meio da análise dos 

documentos entregues na inscrição, a
qualificação do candidato, sua experiência e interesse na 

pesquisa.
DOS RESULTADOS
Artigo 12º - O resultado da seleção será divulgado na pági-

na da Unidade em 8 de junho de 2020.
Artigo 13º - Após a divulgação referida no Artigo 12, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Secretaria
da Comissão de Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br , até 

às 17h do dia 11 de junho de 2020, e será
decidido pelo Coordenador do Projeto.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14º - A coordenação da pesquisa poderá cancelar ou 

suspender a bolsa a qualquer momento.
Artigo 15º - A participação na pesquisa não estabelecerá 

vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo.
Artigo 16º - Outras informações poderão ser obtidas pelo 

e-mail pesquisa@usp.br.
Artigo 17º - O aluno selecionado deverá providenciar conta 

corrente individual no Banco do Brasil.
Artigo 18º - Os casos omissos serão decididos pelos coor-

denadores da pesquisa.
FICHA DE INSCRIÇÂO
Nome do aluno
Data de Nascimento - Local de Nascimento
CPF
 - RG
Local de Expedição do RG - Data de Expedição do RG
Nome do Curso de Graduação
Endereço
Bairro
CEP Cidade UF
Telefone Residencial: Celular:
Telefone Comercial:
E-mail
São Paulo, de maio de 2020
Assinatura
Retificação do Edital CG/EACH/001/2020
PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O 

1º/S/2021
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo torna pública a seguinte Retificação 
do edital para abertura do Processo de Seleção para Transferên-
cia Externa para o 1º/S/2021.

NO ITEM III – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:
ONDE SE LÊ:
1 - Os candidatos interessados deverão entregar, nos dias 

08 e 09.06.2020 das 9h00 às 13h00 e das 17h00 às 20h00, no 
Serviço de Graduação da Escola de Artes, Ciências e Humani-
dades - USP, situada à Rua Arlindo Bettio, nº 1.000 – Ermelino 
Matarazzo – São Paulo/SP, os seguintes documentos

LEIA-SE:
1 - Os candidatos interessados deverão entregar, nos dias 

15 e 16.07.2020 das 9h00 às 13h00 e das 17h00 às 20h00, no 
Serviço de Graduação da Escola de Artes, Ciências e Humani-
dades - USP, situada à Rua Arlindo Bettio, nº 1.000 – Ermelino 
Matarazzo – São Paulo/SP, os seguintes documentos

NO IX – DO CALENDÁRIO:
ONDE SE LÊ:
08 e 09.06.2020 - Entrega, no Serviço de Graduação da 

EACH, de documentos dos convocados pela pré-seleção da 
FUVEST, das 9h00 às 13h00 e das 17h00 às 20h00

LEIA-SE:
15 e 16.07.2020 - Entrega, no Serviço de Graduação da 

EACH, de documentos dos convocados pela pré-seleção da 
FUVEST, das 9h00 às 13h00 e das 17h00 às 20h00

As demais informações descritas no Edital CG/
EACH/001/2020 se mantém inalteradas.

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Retificação do Diário Oficial Poder Executivo – Seção I – 

página 194 – publicado em 07 de janeiro de 2020.
O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Uni-

versidade de São Paulo, tendo em vista o Ofício Circular 
SG/ CLR/22/2020, datado de 08 de abril de 2020, disponível 
em http://www.usp.br/secretaria/wp-content/uploads/Circular-
-Normativa-CLR_22.pdf, comunica a RETIFICAÇÃO do Edital 
nº 02-2020-ECA, publicado no D.O.E de 07 de janeiro de 2020, 
Executivo – Seção I, página 194, de abertura de inscrições ao 
concurso público de títulos e provas visando o provimento de 
01(um) cargo de Professor Titular no Departamento de Informa-
ção e Cultura da Escola de Comunicações e Artes, que passa a 
incorporar as novas disposições:

Onde se lê:
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-

mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Escola de Comunicações 
e Artes, contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento a que concorre, anexando os 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido (frente e verso);

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino (frente e verso);

IV – título de eleitor (frente e verso);

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
Edital EACH/ATAc/018/2020
Abertura de inscrições para seleção de bolsistas para pro-

jeto de pesquisa
Publicado no D.O.E em 07/05/2020
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades torna público o 

presente Edital visando à seleção de bolsista em nível de douto-
rado para atuar no Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para 
o Acesso à Informação (GPoPAI).

DA FINALIDADE
Artigo 1º - O objetivo da pesquisa é analisar a polarização 

do debate público por meio de análise de documentos públicos 
e extração e análise de dados de mídias sociais.

DA BOLSA E DOS REQUISITOS
Artigo 2º - Será concedida 1 (uma) bolsa em nível de Douto-

rado, com vigência de 15/06/2020 a 01/12/2020.
Parágrafo único: Poderá haver prorrogação da vigência da 

bolsa, a critério da coordenação do GPoPAI.
Artigo 3º - O valor da bolsa é de R$ 3.626,10.
Artigo 4º - A bolsa será atribuída exclusivamente para 

alunos regularmente matriculados nos programas de pós-gradu-
ação, nível Doutorado, em Sistemas de Informação e Ciências da 
Computação da Universidade de São Paulo.

Artigo 5º - As atividades do aluno no evento deverão ser 
compatíveis com suas atividades discentes, e terão a carga 
horária de 20 horas semanais.

Artigo 6º - O estudante não deverá acumular outra bolsa 
ou estágio pagos com recursos financeiros da USP, exceto os 
Apoios da Superintendência de Assistência Social da USP (SAS), 
no período de vigência do plano de trabalho.

Artigo 7º - É requisito a matrícula regular no programa de 
pós-graduação durante toda a vigência da bolsa.

Artigo 8º - O bolsisita deverá ter disponibilidade para parti-
cipar de reuniões semanais na EACH.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 9º - O pedido de inscrição será recebido na Secretaria 

da Comissão de Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br, até às 17h 
de 15 de maio de 2020, mediante declaração de que o candidato 
é regularmente matriculado em um dos programas listados no 
Artigo 4º, ficha do aluno, currículo e formulário de inscrição 
(disponível no final deste Edital).

§ 1º - A declaração e a ficha do aluno mencionados no caput 
deste artigo deverão ser emitidos pelo sistema Janus.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital serão deferidos pela 
Coordenação deste projeto.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 19 de maio 
de 2020.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de incri-
ção poderão ser encaminhados à Secretaria da Comissão de 
Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br, até às 17h de 29 de maio 
de 2020.

DA SELEÇÃO
Artigo 10º - O processo de seleção será conduzido pelos 

coordenadores da pesquisa.
Artigo 11º - A seleção avaliará, por meio da análise dos 

documentos entregues na inscrição, a qualificação do candidato, 
sua experiência e interesse na pesquisa.

DOS RESULTADOS
Artigo 12º - O resultado da seleção será divulgado na pági-

na da Unidade em 8 de junho de 2020.
Artigo 13º - Após a divulgação referida no Artigo 12, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Secretaria da Comissão de 
Pesquisa, no e-mail pesquisa@usp.br , até às 17h do dia 11 de 
junho de 2020, e será decidido pelo Coordenador do Projeto.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14º - A coordenação da pesquisa poderá cancelar ou 

suspender a bolsa a qualquer momento.
Artigo 15º - A participação na pesquisa não estabelecerá 

vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo.
Artigo 16º - Outras informações poderão ser obtidas pelo 

e-mail pesquisa@usp.br.
Artigo 17º - O aluno selecionado deverá providenciar conta 

corrente individual no Banco do Brasil.
Artigo 18º- Os casos omissos serão decididos pelos coorde-

nadores da pesquisa.  
Inscrição para seleção de Bolsista
FICHA DE INSCRIÇÂO
Nome do aluno
Data de Nascimento - Local de Nascimento
CPF
 - RG
Local de Expedição do RG - Data de Expedição do RG
Nome do Curso de Graduação
Endereço
Bairro
CEP Cidade UF
Telefone Residencial: Celular:
Telefone Comercial:
E-mail
São Paulo, de maio de 2020
Assinatura
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
Edital EACH/ATAc/019/2020
Abertura de inscrições para seleção de bolsistas para pro-

jeto de pesquisa
Publicado no D.O.E em 07/05/2020
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades torna público o 

presente Edital visando à seleção de
bolsista em nível de mestrado para atuar no Grupo de 

Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação 
(GPoPAI).

DA FINALIDADE
Artigo 1º - O objetivo da pesquisa é analisar a polarização 

do debate público por meio de análise de documentos públicos 
e extração e análise de dados de mídias sociais.

DA BOLSA E DOS REQUISITOS
Artigo 2º - Será concedida 1 (uma) bolsa em nível de Mes-

trado, com vigência de 15/06/2020 a
01/12/2020.
Parágrafo único: Poderá haver prorrogação da vigência da 

bolsa, a critério da coordenação do
GPoPAI.
Artigo 3º - O valor da bolsa é de R$ 2.500,00.
Artigo 4º - A bolsa será atribuída exclusivamente para 

alunos regularmente matriculados nos
programas de pós-graduação, nível Mestrado, da Universi-

dade de São Paulo, em áreas ligadas às Cências Humanas.
Artigo 5º - As atividades do aluno no evento deverão ser 

compatíveis com suas atividades discentes, e terão a carga 
horária de 20 horas semanais.

SAÚDE

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 39/2018
ENFERMEIRO
CONVOCAÇÃO
 - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital 

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

Nome - Classificação
CASSIO RODRIGO PEREIRA - 189
KAREN SANAE OGATA - 190
MARLUCI ADAO LOURENCO - 191
Data  - : 08/05/2020
Horário - : 09:30h
Local  - : Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Hos-

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

Comparecer munido dos originais dos seguintes docu-
mentos:

• - RG;
• - CPF;
• - Comprovante da escolaridade exigida para o exercício 

da função;
• - Carteira de trabalho. Caso possua mais de uma car-

teira de trabalho, apresentar todas.
• - Cartão de Vacina. Caso possua mais de um, apre-

sentar todos.
• - Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Solicitamos confirmar sua presença na entrevista ou, 

caso não tenha interesse na contratação, manifestar sua 
desistência no e-mail: selecao@hcrp.usp.br

O não comparecimento na data, horário e local acima 
estipulados implicará como desistência.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 4/2017
MÉDICO I – CARDIOLOGIA PARA ATUAR NA UNIDADE 

CORONARIANA DO CAMPUS E DA UNIDADE DE EMERGÊN-
CIA

2ª CONVOCAÇÃO
 - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, nos termos do pará-
grafo 3º do artigo 39 do Decreto nº 60.449/2014, CONVOCA 
o candidato abaixo relacionado, que não teve interesse/
possibilidade em assumir a vaga no momento da primeira 
convocação, para manifestar anuência sobre sua admissão, 
na data, horário e local especificado:

NOME - Classificação
Fabio Augusto Formolo - 18º
Data  - : 08/05/2020
Horário - : 14:30 h
Local  - : Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Hos-

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

Comparecer munido dos originais dos seguintes docu-
mentos:

• - RG;
• - CPF;
• - Comprovante da escolaridade exigida para o exercício 

da função;
• - Carteira de trabalho. Caso possua mais de uma car-

teira de trabalho, apresentar todas.
• - Cartão de Vacina. Caso possua mais de um, apre-

sentar todos.
Solicitamos confirmar sua presença na entrevista ou, 

caso não tenha interesse na contratação, manifestar sua 
desistência no e-mail: selecao@hcrp.usp.br

O não comparecimento na data, horário e local acima 
estipulados implicará como desistência.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 17/2020
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, COMUNICA A NOVA 
DATA DA PROVA OBJETIVA aos candidatos INSCRITOS neste 
Concurso Público:

PROVA - : OBJETIVA
Data  - : 17/05/2020
Horário - : 8:30 HORAS
Local  - :ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

– USP Campus Universitário s/n – Monte Alegre – Ribeirão 
Preto – SP. (Via de acesso pela Av. Prof. Dr. Hélio Lourenço)

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 
pelo menos uma hora antes do horário marcado, portando 
documento oficial de identidade com foto, comprovante de 
inscrição, caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo 
transparente e copo/garrafa de água.

Não será permitido ao candidato participar da PROVA se 
não estiver de posse do documento de identificação.

O não comparecimento do candidato na data e horário 
estipulado será considerado como desistência, sendo elimi-
nado deste Certame.

Comunica ainda, que serão observadas as medidas 
protetivas de contágio do Covid-19 (Coronavírus) e o distan-
ciamento dos candidatos na sala de prova.

O candidato DEVERÁ trazer máscara e álcool gel para 
utilizar durante a aplicação da prova.

GOVERNO DO ESTADO DE S PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 18/2020
MÉDICO I - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, torna público o Resultado da Aná-
lise dos Recursos contra o Resultado das NOTAS OBTIDAS na 
prova OBJETIVA/DISSERTATIVA E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS do 
CONCURSO PÚBLICO acima, Processo HCRP n.º 1776/2020.

Insc. - Nome - Resultado Nota Prova - Resultado Nota 
Títulos

3 - GABRIEL DE LION GOUVEA - DEFERIDO - INDEFERIDO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 18/2020
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, após avaliação do Recurso do 
candidato abaixo, torna pública a RETIFICAÇÃO da NOTA 
OBTIDA pelo candidato na prova OBJETIVA/DISSERTATIVA 
do Concurso Público para a função-atividade de MÉDICO 
I - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, Processo 
HCRP n.º 1776/2020.

CANDIDATO APROVADO
ONDE SE LÊ:
Inscrição - Nome - RG - CPF - Nota
3 - GABRIEL DE LION GOUVEA - 470616945 - 

039.871.511-45 - 61,60
LEIA-SE:
Inscrição - Nome - RG - CPF - Nota
3 - GABRIEL DE LION GOUVEA - 470616945 - 

039.871.511-45 - 68,00


