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5.4.11 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que 
não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.

5.5 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATEN-
DIMENTO ESPECIAL

5.5.1 O candidato que necessitar de atendimento especial 
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de 
inscrição, os recursos especiais necessários e entregar pesso-
almente, ou por terceiro (mediante procuração simples), entre 
os dias 23 de abril de 2014 e 13 de maio de 2014, no período 
entre 10 e 17 horas, em dias úteis, no seguinte local: Central de 
Atendimento ao Candidato, sito à Rua Traipu, 233 – Pacaembu 
– São Paulo – SP, o requerimento conforme modelo constante no 
anexo IV; laudo médico (original ou cópia autenticada em cartó-
rio) emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último 
dia de inscrição; ou documentação que comprove e justifique o 
atendimento especial solicitado.

5.5.2 Após o prazo informado no subitem anterior, a solici-
tação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que 
forem de interesse da Administração Pública.

5.5.3 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia 
autenticada em cartório), por qualquer via, é de responsabi-
lidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se 
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a 
chegada desses documentos.

5.5.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em car-
tório) terá validade somente para este concurso e não será devol-
vido, assim como não será fornecida cópia desse documento.

5.5.5 A candidata que tiver necessidade de amamentar 
durante a realização das provas, além de solicitar atendimento 
especial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará 
em sala reservada para essa finalidade e que será responsável 
pela guarda da criança.

5.5.5.1 O INSTITUTO QUADRIX não disponibilizará acompa-
nhante para guarda de criança nos dias das provas. A candidata 
nessa condição que não levar acompanhante não realizará as provas.

5.5.6 O candidato com deficiência que necessitar de tempo 
adicional (máximo de 1 hora) para realização das provas, deverá 
indicar a necessidade na solicitação de inscrição e entregar, até o 
dia 13 de maio de 2014, na forma do subitem 5.5.1, justificativa 
acompanhada de laudo e parecer emitidos por especialista da 
área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adi-
cional, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.

5.5.7 A relação dos candidatos que solicitaram atendimento 
especial será divulgada no endereço eletrônico http://www.
quadrix.org.br, na ocasião da divulgação do edital de locais e 
horários de realização das provas.

5.5.8 A solicitação de condições ou recursos especiais será 
atendida, em qualquer caso, segundo os critérios de viabilidade 
e de razoabilidade.

6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1 Aos candidatos com deficiência é assegurado o direito 

de inscrição no presente concurso público, para as funções-ativi-
dades cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.

6.1.1 Das vagas destinadas a cada função-atividade e das 
que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concur-
so público, 5% serão providas na forma do Decreto n° 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e nos termos da 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.

6.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 
anterior resulte em número fracionado, esse deverá ser elevado 
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não 
ultrapasse 20% das vagas oferecidas.

6.1.3 O candidato com deficiência, resguardadas as con-
dições especiais previstas na legislação própria, participará do 
concurso público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo 
das mesmas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário 
e local de aplicação da prova e à nota mínima exigida para todos 
os demais candidatos.

6.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se candidato com deficiência;
b) encaminhar laudo médico (original ou cópia autenticada 

em cartório), emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até 
o último dia de inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doenças (CID- 10), bem 
como à provável causa da deficiência;

c) encaminhar requerimento, solicitando vaga especial, 
constando o tipo de deficiência e a necessidade de prova espe-
cial, se for o caso (conforme modelo do anexo III deste edital). 
Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo 
requerimento até o prazo determinado, não será considerado 
como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição.

6.2.1 O candidato com deficiência deverá entregar o laudo 
médico (original ou cópia autenticada em cartório) e o reque-
rimento pessoalmente, ou por terceiro (mediante procuração 
simples), entre os dias 23 de abril de 2014 e 13 de maio de 2014, 
no período entre 10 e 17 horas, em dias úteis, no seguinte local: 
Central de Atendimento ao Candidato, sito à Rua Traipu, 233 – 
Pacaembu – São Paulo – SP, desde que cumprida a formalidade 
de inscrição nos prazos citados no item 4 deste edital.

6.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) e do requerimento é de responsa-
bilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não 
se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a 
chegada desses documentos.

6.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma 
do subitem 5.3 deste edital, atendimento especial, no ato da ins-
crição, para o dia de realização da prova, indicando as condições 
de que necessita para a realização dessas, conforme previsto no 
artigo 40, § 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.

6.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em 
cartório) valerá somente para este concurso, não será devolvido 
e não será fornecida cópia desse documento.

6.5 A relação dos candidatos que solicitaram, na inscrição, 
concorrer na condição de candidatos com deficiência será divul-
gada na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.
org.br, na ocasião da divulgação do edital de locais e horários 
de realização da prova.

6.6 A inobservância do disposto no subitem 6.2 acarretará a 
perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em 
tal condição e o não atendimento às condições especiais necessárias.

6.7 DA PERÍCIA MÉDICA
6.7.1 Após a publicação no Diário Oficial do Estado das 

listas de classificação geral e especial, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da data da convocação publicada no Diário Oficial 
do Estado, os candidatos que no ato da sua inscrição declara-
ram sua deficiência, se não eliminados no concurso, deverão 
submeter-se à perícia médica que verificará sua qualificação 
como deficiente ou não, assim como a compatibilidade ou não 
de sua deficiência com o exercício das atribuições da função, nos 
termos do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, 
conforme detalhado a seguir:

6.7.2 A perícia será realizada pelo Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT 
do HCFMUSP, por especialista na área de deficiência de cada 
candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis contados do respectivo exame.

6.7.2.1 Os candidatos deverão comparecer à perícia médi-
ca, munidos de documento de identidade original e de laudo 
médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos 
últimos 12 (doze) meses que antecedem a perícia médica, que 
ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Interna-
cional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto 
nº 3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da 
deficiência.

se o direito de tomar as medidas legais cabíveis, inclusive a não 
efetivação da inscrição.

5.1.8 O comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no 
local de realização da prova, caso seja solicitado.

5.1.9 O candidato que efetuar a inscrição no concurso públi-
co, aceita e tem ciência de que, caso aprovado, deverá entregar 
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para 
a função-atividade por ocasião da convocação para anuência.

5.2 DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISEN-
ÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

5.2.1 Serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do 
valor da inscrição, nos casos em que o candidato comprovar 
ser doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 12.147/05.

5.2.2 Poderá solicitar a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição no concurso o doador que comprovar a doação de 
sangue, realizada em órgão oficial ou entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou por Município.

5.2.2.1 O candidato que preencher as condições estabeleci-
das no subitem anterior deverá solicitar a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

5.2.2.2 Requerê-la pessoalmente, ou por terceiro (mediante 
procuração simples), entre os dias 23 de abril de 2014 e 25 de 
abril de 2014, no período entre 10 e 17 horas, em dias úteis, no 
seguinte local: Central de Atendimento ao Candidato, sito à Rua 
Traipu, 233 – Pacaembu – São Paulo – SP.

5.2.2.3 Apresentar os documentos comprobatórios abaixo 
elencados:

a) requerimento, preenchido corretamente, do pedido de isen-
ção da taxa de inscrição, conforme modelo constante no anexo V.

b) certidão expedida por órgão oficial ou entidade creden-
ciada pela União, pelo Estado ou por Município que comprove 
ao menos 3 (três) doações em um período de 12 (doze) meses

5.2.3 A comprovação citada no subitem anterior (alínea 
b), deverá ser efetuada através da apresentação de documento 
original e cópia simples do mesmo.

5.2.4 Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outro meio que não o estabelecido no subitem 5.2.2.2.

5.3 DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE REDU-
ÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

5.3.1 De acordo com a Lei Estadual nº 12.782/07, o candida-
to terá direito à inscrição com pagamento reduzido da respectiva 
taxa de inscrição correspondendo a 50% (cinquenta por cento) 
do valor estipulado neste edital, desde que CUMULATIVAMENTE 
atenda aos seguintes requisitos:

5.3.2 Seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, 
em nível de graduação ou pós-graduação;

5.3.3 Perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estiver desempregado.

5.3.4 O candidato que preencher cumulativamente as con-
dições estabelecidas nos subitens 5.3.2 e 5.3.3 poderá solicitar 
a redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos 
seguintes procedimentos:

5.3.4.1 Requerê-la pessoalmente, ou por terceiro (mediante 
procuração simples), entre os dias 23 de abril de 2014 e dia 25 
de abril de 2014, no período entre 10 e 17 horas, em dias úteis, 
no seguinte local: Central de Atendimento ao Candidato, sito à 
Rua Traipu, 233 – Pacaembu – São Paulo – SP.

5.3.4.2 Apresentar os documentos comprobatórios abaixo 
elencados:

a) requerimento, preenchido corretamente, do pedido de redu-
ção da taxa de inscrição, conforme modelo constante no anexo V.

b) certidão ou declaração expedida por Instituição de 
ensino público ou privada, comprovando a sua condição de 
estudante ou;

c) carteira de identidade de estudante ou documento simi-
lar, expedido por Instituição de ensino público ou privado, ou por 
entidade de representação de estudante;

d) comprovante oficial de renda especificando perceber 
remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos ou;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – pági-
nas que contenham fotografia, identificação e anotação de 
nenhum ou do último contrato de trabalho e da primeira página 
anterior e subsequente (com correspondente data de saída ano-
tada no último contrato de trabalho ou em branco).

5.3.5 A comprovação citada no subitem anterior (alíneas b; 
c; d; e), deverá ser efetuada através da apresentação de docu-
mento original e cópia simples do mesmo.

5.3.6 Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outro meio que não o estabelecido no subitem 5.3.4.1.

5.4 DA ANÁLISE DAS ISENÇÕES E REDUÇÕES DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO

5.4.1 No caso de comparecimento no endereço indicado nos 
subitens 5.2.2.2 e 5.3.4.1, serão fornecidas aos candidatos que 
se enquadram nas situações previstas, as instruções necessárias, 
bem como, os modelos de requerimentos pertinentes à situação.

5.4.2 O INSTITUTO QUADRIX analisará os pedidos entre-
gues em tempo hábil, se manifestando quanto ao deferimento 
ou indeferimento.

5.4.3 O INSTITUTO QUADRIX e a Comissão de Concursos 
Públicos do HCFMUSP, a qualquer tempo, poderão realizar dili-
gências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo 
ou não o pedido apresentado em requerimento.

5.4.4 Após a análise dos pedidos, a Comissão de Concurso 
Público publicará a relação dos pedidos deferidos e indeferidos, 
observados os motivos do indeferimento das inscrições, na data 
provável de 30 de abril de 2014, Diário Oficial do Estado, e o 
INSTITUTO QUADRIX fará a publicação no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br.

5.4.5 O candidato disporá de três dias úteis a partir da 
divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar 
o indeferimento, por meio de recurso, devendo proceder confor-
me exposto no item 12 deste edital.

5.4.6 O candidato que tiver a solicitação deferida no que 
tange a concessão do pagamento da taxa reduzida nos termos 
da lei deverá imprimir o boleto bancário correspondente entre os 
dias 30 de abril de 2014 e 13 de maio de 2014, com a redução de 
50% do valor da taxa de inscrição, pertinente à função-atividade 
para a qual concorre, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
até dia 13 de maio de 2014. O candidato que não efetivar o 
pagamento do respectivo valor da taxa reduzida, terá o pedido 
de inscrição invalidado.

5.4.7 O candidato, cujo pedido de isenção/redução do 
pagamento do valor da taxa inscrição for deferido, ou deferido 
após análises de recursos, deverá realizar sua inscrição conforme 
exposto no item 4 deste edital, no endereço eletrônico do INSTI-
TUTO QUADRIX (http://www.quadrix.org.br), como única forma 
de garantir sua participação no concurso. Ao acessar o endereço 
eletrônico, além de confirmar a inscrição, o candidato obterá a 
informação do deferimento ao pedido de isenção/redução do 
pagamento do valor de inscrição. No caso de isenção, não será 
necessário gerar o boleto bancário.

5.4.8 Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos, 
para efetivar a sua inscrição no concurso público, deverão 
acessar o endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e 
imprimir o respectivo boleto bancário para pagamento da taxa 
de inscrição referente ao valor integral até o dia 13 de maio 
de 2014, conforme procedimentos descritos neste edital ou em 
publicações posteriores.

5.4.9 O candidato que não tiver seu pedido de isenção/
redução deferido e que não efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição referente ao valor integral na forma e no prazo 
estabelecidos neste edital estará automaticamente excluído do 
concurso público.

5.4.10 O INSTITUTO QUADRIX e a Comissão de Concursos 
Públicos do HCFMUSP eximem-se das despesas com viagens 
e estada dos candidatos para participação em qualquer das 
etapas do concurso.

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

sidade de São Paulo
Comissão de Concursos Públicos – CCP
CONCURSO PÚBLICO Nº 49/2014
NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM
EDITAL NORMATIVO HCFMUSP Nº 01/2014-CCP, DE 23 DE 

ABRIL DE 2014
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-

dade de São Paulo - HCFMUSP, através da Comissão de Concursos 
Públicos - CCP, nos termos do Decreto no. 21.872, de 6.1.84, Portaria 
HCFMUSP 02, de 25.4.84 e autorização governamental constante 
do processo SS – 1870/07 torna pública a abertura do concurso 
público para preenchimento de 55 (cinquenta e cinco) funções-
atividades de TÉCNICO DE ENFERMAGEM do Quadro de Servidores 
deste Hospital para a(o) DIVISÃO DE ENFERMAGEM DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DO INSTITUTO CENTRAL, INSTITUTO DA CRIANÇA E 
INSTITUTO DO CORAÇÃO, e formação de cadastro de reserva do 
quadro de pessoal do HCFMUSP, de acordo com a legislação perti-
nente e com as normas constantes neste edital e em seus anexos.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e execu-

tado pelo INSTITUTO QUADRIX.
1.2 A seleção destina-se ao provimento das vagas exis-

tentes no quadro de servidores do HCFMUSP e à formação de 
cadastro de reserva, de acordo com a tabela do item 2 e, ainda, 
ao preenchimento das vagas que surgirem ou forem criadas no 
decorrer do prazo de validade do concurso, que será de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da 
data de homologação do certame.

1.3 O concurso público de que trata este edital será composto 
de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todas 
as funções-atividades, de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX.

1.4 A prova referente ao concurso público será aplicada na 
cidade de São Paulo (SP).

1.5 O candidato aprovado cumprirá jornada de trabalho 
de 30 (trinta) horas semanais. As funções-atividades serão 
preenchidas sob o regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do 
Trabalho), conforme legislação vigente.

1.6 Os horários mencionados no presente edital e nos 
demais editais a serem publicados para o certame obedecerão 
ao horário oficial de Brasília/DF.

1.7 Fazem parte deste edital os anexos I (Requisitos e 
Atribuições das funções-atividades), II (Conteúdo Programático), 
III (Modelo de Requerimento para Candidato com Deficiência 
e/ou Necessidades Especiais), IV (Modelo de requerimento 
para Prova Especial e/ou Tratamento Especial), V (Modelo de 
Requerimento de Isenção/Redução de Taxa de Inscrição) e VI 
(Cronograma de Fases).

277865984 - ESTER RAMALHO DA SILVA  - 413077378 - 
27,00 - 0,00 - 13,50

CANDIDATOS AUSENTES
Nº DE INSCRIÇÃO - NOME - RG
513206421 - ALINE DOMINGUES CAMARGO  - 460743855
458506865 - ANDRESSA DE OLIVEIRA  - 455770086
437735425 - ARTALEI LINO DE SÁ  - 494372874
262814782 - CIBELE CASSIA DE SOUZA  - 161921462
243859389 - DEBORA KEIKO HIROTA  - 325144291
654637579 - EDUARDO HENRIQUE DA ASSUMPÇÃO  - 

422688265
282009485 - GERMANA MAVIGNIER - 406011758
646019115 - JAQUELINE CESTARI RECHE  - 35821533
287817586 - MARIA SOLIDADE BARBOSA ARAUJO - 

370026597
 Secretaria da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de São Paulo
 Concurso Público para contratação de MÉDICO I – ORTO-

PEDISTA para a EQUIPE MÉDICA DE MÃO E MICROCIRURGIA 
RECONSTRUTIVA DO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATO-
LOGIA, do HCFMUSP regido pelo Edital e Instruções Especiais 
24/2014-CCP, constantes do Processo HC no. 714/2014

RESULTADO DAS PROVAS
CANDIDATOS APROVADOS
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG - PROVA ESCRITA – PROVA 

PRÁTICA-ORAL – TÍTULOS – MÉDIA – CLASSIFICAÇÃO
282020764,00 - TIAGO GUEDES DA MOTTA MATTAR  - 

337928204 - 86,65 - 81,00 - 83,83 - 40,00 - 123,83 - 1
282448368,00 - LUIZ SORRENTI  - 329251508 - 74,25 - 

85,00 - 79,63 - 30,00 - 109,63 - 2
282019443,00 - GUSTAVO BERSANI SILVA  - 449410262 - 

74,25 - 84,50 - 79,38 - 25,00 - 104,38 - 3
546202113,00 - BRUNO EIRAS CREPALDI  - 344251494 - 

73,45 - 81,00 - 77,23 - 25,00 - 102,23 - 4
282001632,00 - LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA - 

203183460 - 58,70 - 77,75 - 68,23 - 28,00 - 96,23 - 5
521810926,00 - JOAO CARLOS NAKAMOTO - 213977953 - 

54,15 - 76,00 - 65,08 - 30,00 - 95,08 - 6
CANDIDATOS REPROVADOS
Nº INSCRIÇÃO - NOME - RG - PROVA ESCRITA - PROVA 

PRÁTICA-ORAL - MÉDIA
296923279,00 - ANDRE FERNANDES PIRES  - 294489988 - 

41,65 - 62,50 - 52,08 - 52,08

2 DA FUNÇÃO-ATIVIDADE
2.1 Tabela de função-atividade, vagas, Instituto e remuneração:
2.1.1 FUNÇÕES-ATIVIDADES COM REQUISITO DE NÍVEL MÉDIO

CÓD. FUNÇÃO-ATIVIDADE INSTITUTO VAGAS EFETIVAS
AMPLA CONCORRÊNCIA

CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA

CADASTRO DE 
RESERVA

REMUNERAÇÃO 
INICIAL (*)

200 TÉCNICO DE ENFERMAGEM Divisão de Enfermagem da Diretoria Executiva do Instituto Central 35 02 C.R. R$ 1.028,74 + PIN
210 TÉCNICO DE ENFERMAGEM Instituto da Criança 15 01 C.R. R$ 1.028,74 + PIN
220 TÉCNICO DE ENFERMAGEM Instituto do Coração 02 - C.R. R$ 1.028,74 + PIN

(*) A remuneração inicial para a função-atividade de TÉCNICO DE ENFERMAGEM será de R$ 1.028,74 mensais e corresponde ao 
Padrão 3-A, da Escala de Vencimentos - Nível Intermediário da Área Saúde e gratificações, conforme legislação vigente. Os contrata-
dos poderão perceber, após o término dos 90 (noventa) dias do período experimental, mediante avaliações trimestrais, o PRÊMIO DE 
INCENTIVO – PIN, que poderá corresponder a 50%, no mínimo, podendo chegar a 80% ou 100% do valor de R$ 723,00 (setecentos 
e vinte e três reais), nos termos da legislação vigente.

OBS.: Além da remuneração informada, os candidatos aprovados terão direito a auxílio alimentação e poderão optar pelo 
benefício do vale transporte correspondente ao deslocamento residência-trabalho e vice-versa nos moldes da Lei no. 7418/85, 
regulamentada pelo Decreto 95247/87.

2.2 O cadastro de reserva (C.R.), referente às funções-atividades mencionadas no item 2.1.1, será composto por todos os 
candidatos classificados além das vagas, em conformidade com as regras previstas neste edital. Os candidatos integrantes do 
cadastro de reserva do concurso público poderão ser convocados, durante o período de validade do certame, conforme necessidade 
e conveniência do HCFMUSP e de acordo com a classificação obtida.

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO
3.1 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso 

de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da 
Constituição Federal.

3.2 Estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos.
3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de 

candidato do sexo masculino, também com as militares.
3.4 Possuir os requisitos exigidos para o exercício da 

função-atividade de sua inscrição, conforme anexo I deste edital.
3.5 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a 

data de encerramento das inscrições.
3.6 Cumprir as determinações deste edital, ter sido apro-

vado no presente concurso público e ser considerado apto após 
submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação.

4 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
4.1 TAXA DE INSCRIÇÃO:
a) R$ 34,00 (trinta e quatro reais).
4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, 

no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no 
período entre 10 horas do dia 23 de abril de 2014 e 23 horas e 
59 minutos do dia 12 de maio de 2014.

4.1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um 
dos três Institutos disponíveis, e será classificado de acordo com 
o seu respectivo código de função-atividade.

4.1.3 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por 
solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4.1.4 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição por meio de boleto bancário.

4.1.5 O boleto bancário estará disponível no endereço 
eletrônico http://www.quadrix.org.br e deverá ser impresso 
para o pagamento da taxa de inscrição imediatamente após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
on-line.

4.1.5.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário 
acessando novamente o sistema de inscrição.

4.1.6 O boleto bancário poderá ser pago, preferencialmente, 
em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros 
estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nes-
ses correspondentes bancários.

4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado 
até o dia 13 de maio de 2014.

4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, 
processará qualquer registro de pagamento com data posterior 
ao dia 13 de maio de 2014.

4.1.8 As inscrições somente serão acatadas após a compro-
vação de pagamento da taxa de inscrição.

4.2 DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO E 
LOCAL DE PROVA

4.2.1 No comprovante definitivo de inscrição constarão as 
informações de dia, horário, local e sala de prova.

4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição do candidato 
estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.
org.br, após o acatamento da inscrição, na data provável de 17 
de maio de 2014.

4.2.2.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o 
referido endereço eletrônico para verificar o seu local de prova, 
por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os 
dados solicitados.

4.2.3 São de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta de seu local de realização da prova e o 
comparecimento no horário determinado.

4.2.4 O INSTITUTO QUADRIX poderá enviar, como comple-
mento às informações citadas no subitem 4.2.2, comunicação 
pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclu-
siva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio 
eletrônico na solicitação de inscrição, o que não o desobriga do 
dever de observar o edital de convocação a ser publicado.

4.2.5 O INSTITUTO QUADRIX não enviará correspondência 
ao endereço dos candidatos informando os locais de aplicação 
de provas.

4.2.6 Em caso de não confirmação de inscrição, o candidato 
deverá entrar em contato com o INSTITUTO QUADRIX por meio 
dos telefones ou e-mail informados no subitem 14.3.

4.2.7 O comprovante definitivo de inscrição terá a infor-
mação do local e do horário de realização da prova, o que não 
desobriga o candidato do dever de observar o edital de convo-
cação a ser publicado.

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO 
CONCURSO PÚBLICO

5.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhe-
cer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar 
pelo Instituto de sua preferência. Uma vez efetivada a inscrição 
e confirmado o respectivo pagamento do boleto bancário, não 
será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

5.1.1 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa 
para terceiros, para outros concursos públicos ou para outras 
funções-atividades.

5.1.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a 
via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.

5.1.3 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

5.1.3.1 O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo 
nos postos credenciados: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de conseguir 
o registro e o respectivo número antes do término do período 
de inscrições.

5.1.3.2 Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te excluído do concurso público o candidato que utilizar o CPF 
de outra pessoa, sem direito a ressarcimento de valores.

5.1.4 As informações prestadas no formulário de inscrição 
on-line serão de inteira responsabilidade do candidato, ainda 
que feitas com o auxílio de terceiros, dispondo o INSTITUTO 
QUADRIX do direito de excluir do concurso aquele que não 
preencher o formulário de forma completa e correta, bem como 
aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente.

5.1.5 O candidato não poderá se inscrever em mais de um 
Instituto, pois a prova, para todas as áreas de concentração, será 
realizada na mesma data e horário.

5.1.5.1 Para o candidato, isento ou não, que realizar mais de 
uma inscrição, será considerada válida somente a última inscri-
ção efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga 
ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo 
dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema do 
INSTITUTO QUADRIX.

5.1.5.2 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, não have-
rá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos 
valores pagos a título de taxa de inscrição.

5.1.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição 
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do certame por conveniência da Administração 
Pública.

5.1.7 No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser 
efetuado com cheque bancário que, porventura, venha a ser 
devolvido, por qualquer motivo, o INSTITUTO QUADRIX reserva-


