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14.21 A inclusão de que trata o subitem anterior será realiza-
da de forma condicional e será confirmada pelo INSTITUTO QUA-
DRIX, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão.

14.22 Constatada a improcedência da inscrição de que 
trata o subitem 14.20, a mesma será automaticamente cance-
lada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

14.23 O candidato deverá assinalar as respostas das ques-
tões objetivas no cartão-resposta, preenchendo os alvéolos com 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento 
do cartão-resposta, único documento válido para a correção 
da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas na capa do caderno de provas e no cartão-resposta.

14.23.1 O candidato é responsável pela conferência de seus 
dados pessoais presentes no cartão-resposta, em especial seu 
nome, seu número de inscrição e o número de seu documento 
de identidade.

14.23.2 Não será permitido que as marcações no cartão-
resposta sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de 
candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial 
para realização das provas. Nesse caso, se necessário, o can-
didato será acompanhado por fiscal do INSTITUTO QUADRIX 
devidamente treinado, para o qual deverá ditar suas marcações. 
Em tal ocasião poderá ser utilizado o procedimento de filmagem 
e/ou gravação.

14.24 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-
resposta por erro do candidato.

14.25 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorre-
tamente no cartão-resposta serão de inteira responsabilidade 
do candidato.

14.26 Não serão computadas questões não respondidas, 
nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que 
legíveis.

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

14.28 O candidato somente poderá retirar-se do local de 
realização das provas levando o caderno de provas, no decurso 
dos últimos sessenta minutos anteriores ao horário determinado 
para o término das provas.

14.29 A inobservância dos subitens 14.27 e 14.28 acarreta-
rá a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação 
do candidato no concurso público.

14.30 Ao terminar a prova antes de decorridas três horas de 
seu início, o candidato entregará ao fiscal o cartão-resposta e o 
caderno de provas cedidos para a execução da prova.

14.30.1 O candidato que se retirar do ambiente de provas 
não poderá retornar em hipótese alguma.

14.31 Será terminantemente vedado ao candidato copiar 
seus assinalamentos feitos no cartão-resposta da prova objetiva.

14.32 Não será permitida a consulta a nenhum tipo de 
material, como livros, apostilas, anotações, códigos ou qualquer 
outra fonte de dados.

14.33 Terá sua prova anulada e será automaticamente 
eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua 
realização:

a) não apresentar o documento de identidade exigido no 
subitem 14.8 deste edital;

b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a 

execução das provas;
d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamen-

to similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expres-
samente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;

e) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais 
como os listados no subitem 14.16 deste edital;

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro 
da equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes 
ou com os demais candidatos;

g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas 
no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que 
não os permitidos;

h) não entregar o material da prova ao término do tempo 
destinado para a sua realização;

i) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanha-
mento de fiscal;

j) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o 
cartão-resposta; ou o caderno de prova (exceção ao disposto 
no subitem 14.28);

k) descumprir as instruções contidas no caderno de prova 
ou no cartão-resposta;

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido;

m) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais 
para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa 
do concurso público;

n) não permitir a coleta de sua assinatura;
o) for surpreendido portando anotações em papéis, que 

não os permitidos;
p) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante 

a realização da prova e/ou negar-se a entregá-la à Coordenação;
q) não permitir ser submetido ao detector de metais.
14.34 No dia de realização da prova, não serão fornecidas, 

por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas auto-
ridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
aos critérios de avaliação e de classificação.

14.35 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio 
eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua 
prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do 
concurso público.

14.36 O descumprimento de quaisquer das instruções 
supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo 
tentativa de fraude.

14.37 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação da prova em razão do afasta-
mento de candidato da sala de provas.

14.38 O prazo de validade do concurso público esgotar-se-á 
após 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período.

14.39 O resultado final do concurso público será publicado 
pelo HCFMUSP, no Diário Oficial do Estado e divulgado no 
endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br na data provável 
de 28 de junho de 2014.

14.40 O candidato deverá manter atualizados seu endereço 
e telefone perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver 
participando do concurso público, e perante o HCFMUSP, se 
aprovado no concurso público e enquanto este estiver dentro do 
prazo de validade. São de exclusiva responsabilidade do candi-
dato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.

14.40.1 O HCFMUSP e o INSTITUTO QUADRIX não se 
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decor-
rentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
14.41 O HCFMUSP e o INSTITUTO QUADRIX não arcarão 

com quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para a 
realização da prova e/ou mudança de candidato para a investi-
dura na função-atividade.

14.42 O HCFMUSP e o INSTITUTO QUADRIX não se res-
ponsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este concurso público no que tange ao 
conteúdo programático.

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das 

normas para o concurso público contidas nos comunicados, 
neste edital e em outros a serem publicados.

14.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar todos os atos, editais e comunicados referentes a este con-
curso público que sejam publicados no Diário Oficial do Estado 
e/ou divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.
quadrix.org.br.

14.3 O candidato poderá obter informações referentes ao 
concurso público nas Centrais de Atendimento do INSTITUTO 
QUADRIX, por meio dos seguintes telefones: Brasília (61) 3550-
0000; Porto Alegre (51) 3500-9000; Salvador (71) 3500-9000; 
São Paulo (11) 3198-0000 e Rio de Janeiro (21) 3500-9000. Por 
e-mail (contato@quadrix.org.br) ou via internet, no endereço 
eletrônico http://www.quadrix.org.br, ressalvado o disposto no 
subitem 14.5 deste edital.

14.4 O candidato que desejar relatar ao INSTITUTO QUA-
DRIX fatos ocorridos durante a realização do concurso deverá 
fazê-lo junto à Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX, 
postando correspondência para a Caixa Postal 28203, CEP 
01.234-970, São Paulo (SP) ou enviando e-mail para o endereço 
eletrônico contato@quadrix.org.br.

14.5 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, locais e horários de realização das provas. O candidato 
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a 
serem divulgados na forma dos subitens 4.2 e 14.2 deste edital.

14.6 A aprovação no concurso público na classificação 
correspondente ao cadastro de reserva gera, para o candidato, 
apenas a expectativa de direito à contratação. Durante o período 
de validade do concurso, o HCFMUSP reserva-se o direito de 
proceder às admissões em número que atenda ao interesse e 
às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e com o número de vagas existentes.

14.6.1 Em caso de não existência de candidato aprovado 
e classificado em um ou mais Institutos, restando vaga não 
ocupada e havendo candidatos aprovados nos demais Insti-
tutos, a critério do HCFMUSP, esses poderão ser convocados 
obedecendo à ordem de classificação geral no resultado final 
do concurso público.

14.6.2 O candidato que não aceitar a convocação permane-
cerá em sua lista específica.

14.7 Tendo em vista que este concurso público se destina 
ao oferecimento de vagas e à formação de cadastro de reserva 
e que as vagas que vierem a surgir ou forem criadas no prazo 
de validade do concurso serão preenchidas de acordo com os 
interesses e necessidades do HCFMUSP, serão classificados para 
cada função-atividade os candidatos habilitados de acordo com 
os critérios deste edital, estando os demais candidatos desclas-
sificados, para todos os efeitos.

14.8 Serão considerados documentos de identidade: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias 
de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; cédulas de identidade expedidas 
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
nacional de habilitação (somente modelo com foto).

14.8.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, 
não identificáveis e/ou danificados.

14.8.2 Não serão aceitos protocolos nem cópias dos docu-
mentos citados no subitem 14.8, ainda que autenticados, ou 
quaisquer outros documentos.

14.9 Por ocasião da realização das provas, o candidato que 
não apresentar documento de identidade original, na forma defi-
nida no subitem 14.8 deste edital, não poderá fazer as provas e 
será automaticamente eliminado do concurso público.

14.10 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresen-
tar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apre-
sentado documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião 
em que será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.

14.10.1 A identificação especial será exigida, também, ao 
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. Os documen-
tos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma 
a permitir a identificação do candidato com clareza.

14.11 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário 
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.

14.12 Não será admitido ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para seu início.

14.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de:

a) comprovante definitivo de inscrição;
b) original de um dos documentos de identidade relaciona-

dos no subitem 14.8;
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 

nº 2 e borracha.
14.14 O comprovante definitivo de inscrição não terá vali-

dade como documento de identidade.
14.15 Não serão permitidos, durante a realização da 

prova, a comunicação entre candidatos ou o uso de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta.

14.16 Será eliminado do concurso público o candidato que, 
durante a realização das provas, for surpreendido portando apa-
relhos eletrônicos como bip, telefone celular, tablets, ipod®, walk-
man, 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 ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.

14.16.1 Os equipamentos e/ou objetos descritos no subitem 
anterior serão armazenados em envelope plástico inviolável 
fornecido pelo INSTITUTO QUADRIX antes do início da prova.

14.16.1.1 Todos os equipamentos eletrônicos que forem 
acondicionados no envelope plástico inviolável deverão estar 
desligados e com a bateria desconectada.

14.16.2 O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela 
guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados 
nem dos envelopes plásticos invioláveis.

14.16.3 A abertura do envelope plástico inviolável só será 
permitida fora do ambiente de prova.

14.16.4 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.

14.16.5 O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato 
não leve nenhum dos objetos citados no subitem 14.16, no dia 
de realização das provas.

14.17 Não será permitida a entrada de candidatos no 
ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver 
armado será encaminhado à Coordenação.

14.18 No dia de realização da prova, o INSTITUTO QUA-
DRIX poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção 
de metais.

14.19 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

14.20 No dia da realização da prova, na hipótese de o can-
didato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de 
prova, o INSTITUTO QUADRIX procederá à inclusão do referido 
candidato, por meio de preenchimento de formulário específico, 
diante da apresentação de documentos pessoais e do compro-
vante de pagamento.

6.7.6 Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica.

6.7.8 Findo o prazo estabelecido no subitem anterior o Serviço 
de Recrutamento, Seleção e Movimentação de Pessoal do Núcleo 
de Gestão de Pessoas do HCFMUSP publicará o resultado final no 
Diário Oficial do Estado com as listas de classificação geral e espe-
cial das quais serão excluídos os portadores de deficiência consi-
derados inaptos pela perícia médica, conforme explanação abaixo:

a) o candidato cuja deficiência for configurada para a 
função na qual se candidatou e considerado apto pela perícia 
médica, constará das listas de classificação geral e especial;

b) o candidato cuja deficiência não for configurada para 
a função na qual se candidatou, constará apenas da lista de 
classificação geral.

c) O candidato com deficiência reprovado na perícia médica por 
não ter sido considerado deficiente, caso seja aprovado no concurso 
público, figurará na lista de classificação geral por função-atividade.

6.7.9 As vagas que não forem providas por falta de can-
didatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos 
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação 
por função-atividade.

6.7.2.2 O laudo médico (original ou cópia autenticada) 
será retido pelo HCFMUSP por ocasião da realização da perícia 
médica e não será devolvido em hipótese alguma.

6.7.2.3 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas 
aos candidatos com deficiência o candidato que, por ocasião 
da perícia médica de que trata o subitem 6.7 deste edital, não 
apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em 
cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido 
nos últimos 12 (doze) meses, bem como que não for qualificado 
na perícia médica como pessoa com deficiência ou, ainda, que 
não comparecer à perícia.

6.7.3 Quando a perícia concluir pela inaptidão do candida-
to, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias úteis junta médica 
para nova inspeção, da qual poderá participar profissional 
indicado pelo interessado;

6.7.4 A indicação do profissional pelo interessado deverá 
ser feita no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da ciência do 
laudo elaborado pela junta médica;

6.7.5 A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização do exame;

7 DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
7.1 As fases do concurso e seu caráter estão descritos conforme os quadros a seguir:
7.1.1 NÍVEL MÉDIO

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO DISCIPLINA CARÁTER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO
QUESTÕES PESO PONTOS

PROVA OBJETIVA Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa 10 1,5 15
Raciocínio Lógico e Matemático 10 1 10

Conhecimentos Específicos Conhecimentos na área 30 2,5 75
TOTAIS 50 100

8 DA PROVA OBJETIVA
8.1 A prova objetiva será realizada na cidade de São Paulo 

(SP), considerando o horário de Brasília, terá a duração de 4 
(quatro) horas e será aplicada na data provável de 25 de maio 
de 2014, no turno da tarde.

8.1.1 A data da prova é sujeita a alteração.
8.2 O conteúdo programático da prova objetiva referente às 

áreas de conhecimento está disposto no anexo II deste edital.
8.3 Ao candidato só será permitida a participação na prova, 

na respectiva data, horário e local divulgados no endereço ele-
trônico http://www.quadrix.org.br, e no comprovante definitivo 
de inscrição que será disponibilizado em 17 de maio de 2014.

8.4 Será vedada a realização da prova fora do local 
designado.

8.5 Os locais e os horários de realização da prova objetiva 
serão divulgados na internet, no endereço eletrônico http://
www.quadrix.org.br, conforme disposto no subitem 4.2.

8.6 A prova objetiva será composta de questões de múltipla 
escolha, com 5 (cinco) alternativas para escolha de uma única 
resposta e pontuação total variando entre o mínimo de 0 (zero) 
e o máximo de 100 (cem) pontos; terá caráter eliminatório e 
classificatório.

8.7 As questões serão específicas para a função-atividade 
em questão, em grau de dificuldade compatível com o nível de 
escolaridade mínimo exigido e com o conteúdo programático 
expresso no anexo II, e de acordo com as especificações do 
item 7.

9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.1 A prova objetiva será corrigida por meio de processa-

mento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos candidatos 
no cartão-resposta.

9.2 A nota de cada candidato na prova objetiva será obtida 
pela multiplicação da quantidade de questões acertadas pelo 
candidato, conforme o gabarito oficial definitivo, pelo peso de 
cada questão, conforme item 7.

9.3 Será considerado habilitado o candidato que obtiver no 
mínimo 12,5 pontos na prova de conhecimentos básicos e 57,5 
pontos na prova de conhecimentos específicos.

9.4 O candidato não habilitado na prova objetiva será 
automaticamente considerado reprovado, para todos os efeitos, 
e não terá classificação alguma no concurso público.

10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1 Em caso de empate terá preferência o candidato que, 

na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último 

dia de inscrição neste concurso público, conforme o § único do 
artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver a maior nota na prova de Conhecimentos 
Específicos;

c) obtiver a maior nota na prova de Conhecimentos Básicos 
(Língua Portuguesa);

d) obtiver a maior nota na prova de Conhecimentos Básicos 
(Raciocínio Lógico e Matemático);

e) tiver exercido a função de jurado (conforme artigo 440 do 
Código de Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941, 
introduzido pela Lei Federal nº 11.689/2008);

f) for mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) tiver maior número de filhos; e
h) for casado.
10.2 O direito referente à alínea “e” do subitem anterior 

decorre do exercício da função de jurado a partir da vigência do 
dispositivo legal supra.

10.2.1 O candidato deverá informar no ato da inscrição sua 
condição de ter exercido a função de jurado.

10.2.2 O candidato deve estar ciente de que no ato da con-
vocação para anuência da função-atividade deverá apresentar 
prova documental de que exerceu essa função.

10.2.3 Caso o candidato declare no ato da inscrição que 
já exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de 
desempate no Concurso Público e não comprove documen-
talmente esta condição no ato da convocação para anuência, 
será eliminado.

10.3 Persistindo o empate, a escolha será feita a partir da 
realização de sorteio pelo INSTITUTO QUADRIX, com a presença 
dos candidatos empatados e de Membros da CCP do HCFMUSP.

11 DA CLASSIFICAÇÃO E NOTA FINAL NO CONCURSO 
PÚBLICO

11.1 A nota final no concurso público será a nota obtida 
na prova objetiva.

11.2 Os candidatos habilitados, em conformidade com 
os critérios estabelecidos neste edital, serão ordenados por 
Instituto de acordo com os valores decrescentes da nota final, 
de acordo com os critérios de desempate estabelecidos no item 
10 deste edital.

11.3 Todos os cálculos citados neste edital serão considera-
dos até a segunda casa decimal.

12 DOS RECURSOS
12.1 Será admitido recurso referente às etapas do Concurso, 

quanto:
12.1.1 Ao indeferimento do pedido de isenção ou redução 

do valor do pagamento de inscrição;
12.1.2 Ao indeferimento do pedido de inscrição como can-

didato de deficiência;
12.1.3 Ao indeferimento do pedido de atendimento às 

necessidades especiais de prova;
12.1.4 À Aplicação da Prova Objetiva;
12.1.5 Às questões da Prova e gabarito preliminar.
12.2 O prazo para interposição dos recursos quanto aos 

subitens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.5 será de 03 (três) dia 
úteis e quanto ao subitem 12.1.4, será de 05 (cinco) dias úteis 
após a concretização do evento que lhes disser respeito, tendo 
como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a 
ser recorrido, conforme o que determina o Decreto 21.872/1984.

12.3 O recurso deverá ser formalizado e devidamente 
fundamentado, mediante modelos de requerimentos específicos 
– Formulário de Recurso e Justificativa de Recurso – que estarão 
disponíveis no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.

12.4 O recurso deverá ser individual, devidamente fun-
damentado e estar digitado com as seguintes informações 
essenciais: nome do candidato, CPF, função-atividade a que está 
concorrendo, código da função-atividade, número de inscrição e 
assinatura do candidato, número da questão e questionamento.

12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo 
em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será limi-
narmente indeferido.

12.6 Os recursos interpostos deverão ser entregues, impre-
terivelmente, pessoalmente, ou por terceiro (mediante procu-
ração simples), conforme prazo disposto no subitem 12.2, 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.

12.6.1 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para 
cada evento específico.

12.7 Não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo 
indicado no subitem 12.2; via fax, vi postal, correio eletrônico ou 
outro meio que não seja o estabelecido no subitem 12.6.

12.8 A interposição dos recursos não obsta o regular anda-
mento do cronograma do concurso público.

12.9 Se o exame dos recursos resultar em anulação de ques-
tão da prova, a pontuação correspondente a essa questão será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. Se houver alteração, por força de impugnações, de 
gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 
alteração valerá para todos os candidatos, independentemente 
de terem recorrido.

12.9.1 Caso haja procedência de recurso interposto dentro 
das especificações isso poderá, eventualmente, alterar a classifi-
cação inicial obtida pelo candidato para uma classificação supe-
rior ou inferior ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.

12.10 Todos os recursos serão julgados e as justificativas 
das alterações de gabarito serão divulgadas no endereço 
eletrônico http://www.quadrix.org.br, quando da divulgação 
do gabarito oficial definitivo/resultado definitivo, não sendo 
possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou correio 
eletrônico e não sendo enviado, individualmente, a qualquer 
recorrente, o teor dessas decisões.

12.10.1 Não serão encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos.

12.11 Serão conhecidos, mas indeferidos, os recursos 
inconsistentes, sem fundamentação ou que expressem mero 
inconformismo do candidato.

12.12 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de 
revisão de recursos, recurso de recurso e/ou recurso de gabarito 
oficial definitivo.

12.13 A Banca Examinadora tem por responsabilidade as 
análises e julgamentos de todos os recursos e constitui última 
instância para esses, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais.

13 DA ADMISSÃO
13.1 O Núcleo de Gestão de Pessoas, por meio do Serviço 

de Recrutamento, Seleção e Movimentação de Pessoal do 
HCFMUSP, convocará os candidatos para a contratação através 
da publicação no Diário Oficial do Estado, respeitada sempre a 
ordem rigorosa de classificação do resultado final.

13.2 O candidato terá exaurido os direitos decorrentes de 
sua habilitação no concurso público, para efeito de ingresso, 
quando se recusar expressamente à contratação ou deixar de 
atender ao disposto no subitem anterior.

13.3 O HCFMUSP reserva-se o direito de não admitir o 
candidato que já tenha sido seu servidor e que tenha tido seu 
contrato de trabalho rescindido.

13.4 Os candidatos convocados na forma do subitem 13.1 
serão submetidos a exame médico a ser realizado pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Tra-
balho – SESMT do HCFMUSP e somente serão admitidos aqueles 
que forem considerados aptos para a função-atividade.

13.5 Os candidatos que forem considerados aptos pelo 
SESMT, serão admitidos sob o regime da CLT por prazo deter-
minado de 90 (noventa) dias para prestar serviços essenciais 
no HCFMUSP, de acordo com as escalas de serviço e dentro dos 
horários determinados, que poderão variar entre diurno, noturno 
e misto, ou na forma de revezamento.

13.6 A admissão estará condicionada à apresentação dos 
documentos relacionados no item 3 – DOS PRÉ-REQUISITOS 
e anexo I.

13.7 Os documentos comprobatórios do atendimento dos 
requisitos para o exercício da função-atividade, constantes do 
anexo I, deverão ser entregues por ocasião da convocação para 
anuência, sendo condição indispensável para que a admissão 
se efetive.

13.8 O candidato que não iniciar o exercício da função na 
data fixada, e não justificar a ausência em 02 (dois) dias úteis 
será considerado desistente do concurso público.

13.9 Os candidatos admitidos, após treinamento e avalia-
ção de desempenho do período experimental de 90 (noventa) 
dias considerada satisfatória, terão seus contratos de trabalho 
transformados em contrato por tempo indeterminado.

13.10 Os candidatos que já exercem cargo ou função no 
serviço público em geral poderão ser contratados após consulta 
ao Grupo de Análise de Acumulação de Cargos do HCFMUSP e 
publicação de parecer favorável desse Grupo no Diário Oficial 
do Estado.


