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RETIFICAÇÃO PARCIAL E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2016  
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS 

 

A SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / Programa de Atenção Integral a Saúde torna público a 
prorrogação das inscrições até o dia 14/08/2016 e a RETIFICAÇÃO do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2016 – Hospital Florianópolis, 
dos itens abaixo: 

 

2.11. A partir de 26 de agosto de 2016, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.spdmpais.org.br as inscrições 
homologadas. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato através do E-mail: spdm@consesp.com.br , 
para verificar o ocorrido. 

 

2.18. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a CONSESP disponibilizará, Posto de Atendimento com acesso à 
internet, conforme relação do ANEXO VII, iniciando no período do dia 07 de julho  a 14 de agosto de 2016 no horário das 09h às 17h, de 2ª 
à 6ª feira. 

 

2.19. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição de Pessoa com Deficiência (PcD) que tenha optado por concorrer às vagas 
reservadas ou solicitado condição de Atendimento Especial para realização das provas, o candidato deverá entrar em contato com a 
CONSESP pelo telefone (11) 2359-8856, das 9 às 18 horas, horário de Brasília/DF, nos dias 27 e 28 de agosto de 2016, conforme 
orientações constantes no endereço eletrônico www.spdmpais.org.br;  

 

2.20.  Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição e tenha detectado algum tipo de inconsistência ou falta 
de alguma informação, este poderá acessar na página do Processo Seletivo o serviço de “Alterar Dados Cadastrais”, até a data de 14 de 
agosto de 2016; 
 

3.2.2. A documentação comprobatória deverá ser enviada por SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) (para a CONSESP – Processo 
Seletivo SPDM/PAIS Hospital Florianópolis 2016 (Laudo Médico), na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP, 
ou entregar pessoalmente ou por terceiro, Laudo Médico (original ou cópia autenticada) e cópia simples do CPF, referidos na alínea “b” 
do subitem 3.2, no Posto de Atendimento, conforme relação do ANEXO VII, no horário das 09h às 17h, de 2ª à 6ª feira, até o dia 15 de 
agosto de 2016 (ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO); 
 

 8.1. Os candidatos que tenham esta etapa conforme definido no ANEXO I deverão no período de 07 de julho a 15 de agosto de 2016 para 

encaminhar via sedex com Aviso de Recebimento (AR) para CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – 

Dracena – SP CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO dos documentos, a serem considerados para a Avaliação de Títulos (AT) 

e estes deverão ser acondicionados em envelope grande (tamanho mínimo 36x24) e fechado contendo com letras maiúsculas, 

preferencialmente impressas conforme modelo abaixo. Este envelope identificado deverá ser remetido em envelope próprio para 

sedex. 
 

ANEXO VI –  CRONOGRAMA DE EVENTOS 
 

EVENTO DATA 

Divulgação do Edital de Abertura do Processo Seletivo. 06/07 

Prorrogação do Período de Inscrições. Até 14/08 

Último dia para postalização via sedex com AR dos títulos (para os candidatos que tenham esta etapa conforme 
definido no ANEXO I) 

15/08 

Último dia para pagamento do boleto referente à inscrição  15/08 

Divulgação da homologação das inscrições e deferimento de atendimento especial e Edital de Convocação para 
as Provas Objetivas 

26/08 

Recurso da homologação das inscrições 27 e 28/08 

Divulgação das respostas aos recursos referente a homologação das inscrições 30/08 

Data de aplicação das Provas Objetivas  04/09 

Divulgação do Gabarito Oficial e das Provas, no site 04/09 

Prazo para interposição de recursos referente questões da prova e gabarito. 05 e 06/09 

Divulgação das respostas aos recursos referentes questões da prova e gabarito 15/09 

Divulgação do resultado do Processo Seletivo (provas objetivas e títulos) e imagem da Folha de Respostas. 16/09 

Prazo para interposição de recursos sobre o resultado da pontuação das provas e títulos. 17 e 18/09 

Divulgação das respostas aos recursos referente resultado do Processo Seletivo (provas objetivas e títulos). 29/09 

Publicação da Classificação Final  30/09 

 
OBS:  T od as  as  d i v u lga çõe s  na  p ág i na  serã o ap ós  as  14h .  

 
Santa Catarina, 03 de agosto de 2016. 

 
Mario Silva Monteiro 

Superintendente SPDM/PAIS 


