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Secretaria de Estado da Saúde 
 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP 
 
Comissão de Concursos Públicos – CCP 
 
 

CONCURSO PÚBLICO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
 
 
Edital HCFMUSP nº. 01/2017-CCP 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP por meio da Comissão de 
Concursos Públicos, instituída mediante Portaria HCFMUSP, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 06 de 
dezembro de 2014, Seção I, página 57, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna pública a abertura de 
inscrições e a realização do concurso público para preenchimento de 125 (cento e vinte cinco) funções-atividades de TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM, mediante as condições estabelecidas nas Instruções Especiais, contidas no presente edital, assim 
distribuídas: 
 

CODIGO INSTITUTO 
TOTAL DE 

VAGAS 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

CANDIDATOS 
COM 

DEFICIÊNCIA 

CADASTRO 
DE RESERVA 

200 
Divisão de Enfermagem da Diretoria 
Executiva do Instituto Central 

62 59 03 C.R. 

210 Instituto da Criança 25 24 01 C.R. 

220 Instituto de Ortopedia e Traumatologia 22 21 01 C.R. 

230 
Instituto de Medicina Física e 
Reabilitação 

01 01 0 C.R. 

240 Divisão de Hospital Auxiliar de Suzano 05 04 01 C.R. 

250 Instituto de Psiquiatria 08 07 01 C.R. 

260 Instituto de Radiologia  02 02 0 C.R. 

 
O cadastro de reserva (C.R.), referente às funções-atividades 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, de acordo com a classificação obtida. 
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Instruções Especiais 
 

I - Disposições preliminares 
 

1 - A realização do presente concurso foi autorizada conforme despacho do senhor Governador do Estado, publicado no Diário 
Oficial do Estado, seção I, página 10, em 13/05/2017, de acordo com o que estabelece o artigo 3º do Decreto nº 60.449, de 15 
de maio de 2014. 
 
2 - As publicações referentes ao presente concurso poderão ser acompanhadas por meio do Portal de Concursos Públicos do 
Estado (http://www.concursopublico.sp.gov.br) e dos sites da Imprensa Oficial (http://www.imprensaoficial.com.br), do 
HCFMUSP (http://www.hc.fm.usp.br) e do INSTITUTO QUADRIX (http://www.quadrix.org.br) 
 
3 - O candidato aprovado será admitido na função-atividade de TÉCNICO DE ENFERMAGEM nos termos do da Lei 
Complementar nº 1.157, de 02 de dezembro de 2011, e será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943). 
 
4 - As informações relativas a função-atividade, especialidades, leis complementares que os regem, jornadas de trabalho, 
número de vagas, valores das taxas de inscrição e vencimentos estão estabelecidas no Anexo I. 
 
5 - As informações relativas aos pré-requisitos para ingresso função-atividade, perfil profissional, atribuições, conteúdo 
programático e duração da prova constam no Anexo II. 
 
 

II - Dos pré-requisitos 
 
1 - O candidato, sob as penas da lei, assume cumprir as exigências abaixo discriminadas, na data da admissão, em atendimento 
à CLT, e suas alterações: 
 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição 
Federal; 
 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
 
c) possuir os pré-requisitos e a formação necessários para exercer a função-atividade, conforme mencionado no Anexo II; 
 
d) estar quite com a Justiça Eleitoral; 
 
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
 
f) possuir cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue à Secretaria da Receita Federal, ou declaração pública de 
bens; 
 
g) se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar, entre 1º de janeiro do ano em que completar 19 
(dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no artigo 
210 do Decreto Federal nº 57.654, de 20/01/1966;  
 
h) apresentar Carteira de Trabalho;  
 
i) conhecer as exigências contidas neste edital e estar de acordo com elas; e 
 
j) não ter sido demitido a bem do serviço público e/ou com justa causa do serviço público federal, estadual e/ou municipal em 
consequência de processo administrativo. 
 
2 - A apresentação de todos os documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior será feita por ocasião da 
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA/ ADMISSÃO, conforme estabelecido nos Capítulos XII e XIII. 
 
3 - A não apresentação dos documentos ou a não comprovação da respectiva autenticidade, conforme solicitado no item 
anterior, implicará a eliminação do candidato. 
III - Das inscrições 

http://www.concursopublico.sp.gov.br/
http://www.imprensaoficial.com.br/
http://www.quadrix.org.br/
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1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital  e 
anexos que o acompanham, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
2 - O deferimento da inscrição, através de ato publicado no Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.com.br) e 
disponibilizado nos sites descritos no item 2 do Capítulo I, dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e o 
pagamento da respectiva taxa, ou isenção de taxa, dentro do período determinado neste edital. 
 
3 - O candidato terá a sua inscrição indeferida, mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado nos sites 
descritos no item 2 do Capítulo I, quando: 
 
a) efetuar pagamento em valor menor do que o estabelecido; 
 
b) efetuar pagamento fora do período estabelecido para inscrição; 
 
c) preencher a ficha de inscrição de modo indevido; e 
 
d) não atender as condições estipuladas neste edital. 
 
4 - O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas neste edital antes de efetuar a inscrição e responsabilizar-se pelas 
informações prestadas na ficha de inscrição, podendo o HCFMUSP e/ou o INSTITUTO QUADRIX excluir do concurso público 
aquele que a preencher com dados incorretos, bem como prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente. 
 
5 - Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
 
5.1 – O candidato que não possuir CPF deverá solicita-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do 
Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos correios, ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o 
respectivo número antes do término do período de inscrição. 
 
6 - As inscrições deverão ser realizadas somente pela Internet, no site http://www.quadrix.org.br, no período das 10 horas de 
15 de agosto de 2017 às 23 horas de 10 de setembro de 2017. 
 
7 - Para inscrever-se, o candidato deverá: 
 
a) acessar o site http://www.quadrix.org.br. 
 
b) localizar no site o link correlato ao concurso público; 
 
c) ler atentamente o respectivo edital e preencher a ficha de inscrição, total e corretamente; 
 
d) efetivar sua inscrição, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor correspondente da taxa de inscrição, até a 
data limite para o encerramento das inscrições, de acordo com as instruções constantes do item 10 e seguintes deste Capítulo. 
 
8 - Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do "nome social" para tratamento, mediante o preenchimento de requerimento próprio, conforme mencionado 
no Anexo III. 
 
9 - O descumprimento das instruções para inscrição pela Internet implicará o indeferimento da inscrição. 
 
10 - O valor da taxa de inscrição de R$ 55,15 (cinquenta e cinco reais e quinze centavos), pode ser pago em qualquer agência 
bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses 
correspondentes bancários utilizando somente o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data de 11/09/2017, 
sendo certo que: 
 
a) a inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetivada após a respectiva compensação; 
 

http://www.quadrix.org.br/
http://www.quadrix.org.br/
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b) não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos correios, fac-símile, transferência 
eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional, fora do período das inscrições ou 
por qualquer outro meio que não os especificados neste edital; e 
 
c) o agendamento do pagamento do valor da taxa de inscrição só será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período 
das inscrições. 
 
11 - Todos os boletos para o pagamento da taxa de inscrição gerados no sistema de inscrição contêm a linha digitável (código 
de barras) iniciando com a seguinte sequência: 03399.21488 
 
11.1 - As inscrições e(ou) pagamentos que não forem identificados devido a erro do candidato na informação de dados do 
referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores em relação a isso. 
 
11.2 - O candidato não poderá se inscrever em mais de um INSTITUTO, pois todas as provas serão realizadas no mesmo dia e 
horário. 
 
11.2.1 - Para o candidato, isento ou não, que realizar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a última inscrição 
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. 
 
11.2.2 - Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, não haverá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos 
valores pagos a título de taxa de inscrição. 
 
11.3 - É vedada a transferência do valor paga a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outra função-
atividade. 
 
12 - Às 23h01 (vinte e três horas e um minuto) do dia 10/09/2017, a ficha de inscrição não estará mais disponível no site. 
 
12.1 - Estará disponível até o dia 11/09/2017 a opção de impressão do boleto bancário, para pagamento. 
 
13 - Não haverá devolução da taxa de inscrição, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade. Em caso da não realização do 
concurso público, somente, neste caso, o INSTITUTO QUADRIX será responsável pela devolução dos valores pagos; 
 
14 - Dos procedimentos para solicitação de ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
14.1 -   Serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, nos casos em que o candidato comprovar 
ser doador de sangue, nos termos da Lei nº 12.147, de 12 de dezembro de 2005. 
 
14.1.1 - Para ter direito à isenção de taxa, o candidato deverá atender as condições estabelecidas no subitem 14.1 e 
apresentar a seguinte documentação: 
 
a) Documento expedido pelas entidades coletoras, comprovando as doações de sangue, realizadas em órgãos oficiais ou 
entidades credenciadas pela União, pelos Estados ou por Municípios. Devem ter sido realizadas ao menos 3 (três) doações 
em um período de 12 (doze) meses; e 

 
b) Requerimento de isenção de taxa de inscrição, conforme modelo disponível no Anexo V. 
 
14.1.2 - O candidato deverá imprimir o requerimento de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, preencher 
corretamente, assinar a declaração, segundo a qual, sob as penas da lei, assumirá conhecer as exigências contidas no presente 
edital e estar de acordo com elas. 
 
14.1.3 -  O candidato deverá entregar a documentação pessoalmente, ou por terceiro (mediante procuração simples), entre os 
dias 15 a 16/08/2017, no período entre 10 e 17 horas, em dias úteis, no seguinte local: Central de Atendimento ao Candidato, 
sito à Rua Traipu, 221 – Pacaembu – São Paulo – SP. 
 
14.1.4 - Não serão considerados os documentos encaminhados por outra via que não seja a especificada no item anterior. 
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15 - Dos procedimentos para solicitação de REDUÇÃO de 50% (cinquenta por cento) do VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
15.1 - Serão aceitos pedidos de redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição, nos casos em que o 
candidato se enquadrar nos termos da Lei nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007,  
 
15.1.1 - Para ter direito à redução da taxa, o candidato deverá atender cumulativamente aos seguintes requisitos: 
 
a) seja estudante regularmente matriculados em uma das sérias do ensino médico, curso pré-vestibular ou curso superior, 
em nível de graduação ou pós-graduação; e 
 
b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou esteja desempregado. 
 
15.1.2 - Para ter direito à redução de taxa, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
 
a) Certidão ou declaração expedida por instituição de ensino público ou privado, comprovando a sua condição de estudante ou 
Carteira de identidade de estudante ou documento similar, expedido por instituição de ensino público ou privado, ou por 
entidade de representação de estudantes; 
 
b) Comprovante oficial de renda, especificando perceber remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos OU 
declaração, por escrito, da condição de desempregado; e 
 
c) Requerimento de redução de taxa de inscrição, conforme modelo disponível no Anexo V. 
 
15.1.3 - Candidatos interessados em requerer redução da taxa de inscrição nos termos do item 15 deste Capítulo deverão 
entregar a documentação pessoalmente, ou por terceiro (mediante procuração simples), entre os dias 15 a 16/08/2017, no 
período entre 10 e 17 horas, em dias úteis, no seguinte local: Central de Atendimento ao Candidato, sito à Rua Traipu, 221 – 
Pacaembu – São Paulo – SP. 
 
15.1.4 - Não serão considerados os documentos encaminhados por outra via que não seja a especificada no item anterior. 
 
16 - Da análise dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição 
 

16.1 - O INSTITUTO QUADRIX analisará os pedidos entregues em tempo hábil, se manifestando quanto ao deferimento ou 
indeferimento.  
 
16.2 - Após a análise dos pedidos de isenção e redução do valor da taxa de inscrição, a Comissão de Concursos Públicos 
publicará e disponibilizará nos sites descritos no item 2 do Capítulo I, a relação dos pedidos deferidos e indeferidos, observados 
os motivos dos indeferimentos. 
 
16.3 - O candidato disporá de três dias úteis a partir da divulgação da relação citada no item anterior para contestar o 
indeferimento, por meio de recurso, devendo proceder conforme exposto no Capítulo VII. 
 
16.4 -  O deferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição não representa a inscrição no concurso, mas apenas a 
garantia da concessão do benefício. 
 
16.5 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou redução do valor da taxa de inscrição, deferidos deverão realizar 
sua inscrição dentro do período estabelecido neste Capítulo, como única forma de garantir sua participação no concurso. 
 
16.6 - No caso de a solicitação ser indeferida, o candidato deverá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral, dentro do 
período e horário de recebimento das inscrições. 
 
17 - A Comissão de Concursos Públicos e/ou o INSTITUTO QUADRIX, a qualquer tempo, poderá realizar diligências relativas à 
situação declarada pelo candidato, deferindo ou não o pedido apresentado em requerimento. 
 
18 - O HCFMUSP, a Comissão de Concursos Públicos e o INSTITUTO QUADRIX eximem-se das despesas com viagens e estada 
dos candidatos para participação em qualquer das etapas do concurso. 
 
19 - Não serão aceitas as solicitações de isenção ou redução de taxa de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste edital. 
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20 - Dos procedimentos para solicitação de atendimentos especial (condições específicas e ajudas técnicas)  
 

20.1 -  O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas conforme Anexo IV deste edital (prova 
adaptada, ajudas técnicas, sala acessível, mobiliário específico ou similares), deverá: 
 
a) acessar o endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br dentro do prazo de inscrições e, no ato da inscrição, 
indicar/descrever os recursos necessários, de acordo com as instruções contidas no sistema e preencher corretamente os 
respectivos campos solicitados; e 
 
 b) enviar, via upload, cópia legível, do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos 24 (vinte e 
quatro) meses, quando a deficiência for permanente ou de longa duração e de 12 (doze) meses nas demais situações, que deve 
atestar a espécie e o grau de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o 
carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM.  
 
20.1.1 - O candidato que não cumprir a exigência do item anterior ou que enviar a documentação incompleta ou ilegível, seja 
qual for o motivo alegado, não terá a condição atendida. 
 
20.1.2 - A documentação indicada no subitem 20.1 deste Capítulo deverá ser enviada em arquivo com extensão “GIF”, “PNG”, 
“JPEG” ou “PDF” e com tamanho de até 100KB. 

 
20.1.3 - A solicitação realizada após o período constante da alínea “a” do subitem 20.1 deste Capítulo será indeferida, salvo nos 
casos de força maior.  
 
20.1.4 - O candidato deverá manter aos seus cuidados a declaração constante da alínea “b” do subitem 20.1 deste Capítulo.    
 
20.1.5 - O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza 
por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 
 
20.1.6 - Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida declaração por meio de carta 
registrada para confirmação da veracidade das informações.   
 
20.2 - O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá, além de cumprir as 
formalidades do subitem 20.1 deste Capítulo, apresentar, em seu laudo médico, justificativa da necessidade de tempo adicional 
emitida por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/99, e suas 
alterações. 
 
20.2.1 - O candidato que não apresentar o laudo médico com a justificativa para concessão do tempo adicional e o candidato 
cujo médico atestar que não necessita desse tempo terão o pedido indeferido. 
 
20.3 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
 
20.4 - A Comissão de Concursos Públicos publicará, na data provável de 13/09/2017, nos sites descritos no item 2 do Capítulo I, 
o deferimento ou indeferimento da solicitação do candidato, bem como para informá-lo sobre a decisão em formato acessível. 
 
20.5 - O candidato disporá de três dias a partir da divulgação da relação do item anterior para contestar o indeferimento, por 
meio de recurso, devendo proceder conforme exposto no Capítulo VII. 
 
20.6 - Portadores de doenças infectocontagiosas ou pessoas acidentadas que não tiverem comunicado sua condição à unidade, 
por sua inexistência na data-limite, deverão fazê-lo tão logo venham a ser acometidos, devendo os candidatos nesta situação se 
identificar também ao fiscal e/ou Banca Examinadora, munidos de laudo médico, quando da realização das provas, tendo 
direito a atendimento especial. 
 
20.7 - O candidato que for amparado pela Lei nº 10.826/03 e necessitar realizar a prova armado deverá fazer a opção na 
solicitação de inscrição e apresentar Certificado de Registro de Arma de Fogo ou Autorização de Porte, conforme definidos na 
referida lei. 
 
20.7.1 - Os candidatos que não forem amparados pela Lei nº 10.826/03 não poderão portar armas no ambiente de provas. 

http://www.quadrix.org.br/
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21 - Dos procedimentos para candidata lactante  
 
21.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá fazer a opção na solicitação de 
inscrição e apresentar certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido até o período de 
encerramento de inscrições, a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico 
obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento). 
 
21.1.1 - A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).  
 
21.1.2 - A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova, pois, o INSTITUTO QUADRIX não 
disponibilizará acompanhante para a guarda de criança. 
 
21.1.3 - Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, 
acompanhada de um fiscal. 
 
21.1.4 - Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada neste 
momento a permanência do adulto responsável por sua guarda. 
 
21.1.5 - Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
 
IV - Da participação dos candidatos com deficiência 
 
1 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Complementar nº 
683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 08/11/2002, e regulamentada pelo Decreto nº 59.591, de 
14/10/2013, é assegurado o direito de inscrição para os empregos públicos do concurso público cujas atribuições sejam 
compatíveis com suas deficiências. 
 
2 - O candidato com deficiência concorrerá às vagas existentes e às que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade do 
concurso, sendo reservado o percentual de 5% destas no presente concurso público, nos termos da legislação mencionada no 
item 1. 
 
2.1 - O percentual de vagas definido no item 2 deste Capítulo que não for preenchido por inexistência ou reprovação de 
candidatos com deficiência, no concurso ou na perícia médica, será preenchido pelos demais candidatos, com estrita 
observância à ordem de classificação. 
 
3 - Para fins deste concurso público, consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no parágrafo único do artigo 1° do Decreto n° 59.591, de 14/10/2013. 
 
4 - Não há impeditivo legal à inscrição ou ao exercício da função-atividade quanto à utilização de material tecnológico ou 
habitual. 
 
5 - As pessoas com deficiência participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas; à avaliação e aos critérios de aprovação; ao dia, horário de início e local de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas. 
 
6 - Para efetivar a inscrição o candidato com deficiência deverá efetuar os procedimentos gerais estabelecidos no Capítulo III e 
entregar documentação conforme item 8 deste Capítulo. 
 
7 - O candidato com deficiência deverá declarar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência, e se necessita de condições 
especiais ou ajudas técnicas para submeter-se às provas, especificando-as. 
 
7.1 - O Anexo IV deste edital prevê as condições específicas e ajudas técnicas que poderão ser disponibilizadas aos candidatos. 
Aqueles que não as solicitarem terão seus direitos exauridos quanto à sua utilização. 
 
7.2 - Em atendimento ao § 4º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 
932, de 08/11/2002, o tempo para a realização de provas a que serão submetidos os candidatos com deficiência poderá ser 
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diferente daquele previsto para os candidatos considerados normais, levando-se em conta o grau de dificuldade para a leitura e 
escrita em Braille, bem como o grau de dificuldade provocado por outras modalidades de deficiência. 
 
7.3 - O pedido fundamentado de tempo adicional para realização de provas deverá ser acompanhado de justificativa médica, 
cabendo ao INSTITUTO QUADRIX deliberar a respeito. 
 
7.3.1 - O atendimento de condições específicas ou ajudas técnicas não previstas neste edital ficará sujeita à análise da 
razoabilidade do pedido.   
 
8 - Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:   
 
a) acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, dentro do prazo de inscrições e, no ato da inscrição, 
declarar‐se com deficiência, de acordo com as instruções contidas no sistema e preencher corretamente os respectivos 
campos solicitados; e 
 
b) enviar, via upload, cópia, legível, laudo médico, emitido nos últimos 24 meses, quando a deficiência for permanente ou de 
longa duração e de 12 meses nas demais situações, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença 
ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID‐10), 
bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina - 
CRM. 
 
8.1 - O candidato que não enviar a documentação por meio do link a que se refere o item anterior ou que enviar a 
documentação incompleta ou sem assinar não terá o seu pedido de solicitação de vaga para PCD deferido. 
 
8.2 - A documentação indicada no item 8 deste Capítulo deverá ser enviada em arquivos com extensão “.GIF”, “.PNG”, “.JPEG” 
ou “.PDF” e com tamanho de até 100KB. 
 
8.3 - A solicitação realizada após o período constante da alínea “a” do item 8 deste Capítulo será indeferida, salvo nos casos de 
força maior.  
 
8.4 - O candidato deverá manter aos seus cuidados a declaração constante da alínea “b” do item 8 deste Capítulo. 
 
8.5 - O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por 
qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 
 
8.6 - Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida declaração por meio de carta 
registrada para confirmação da veracidade das informações.   
 
9 - A Comissão de Concursos Públicos publicará, na data provável de 13/09/2017, nos sites descritos no item 2 do Capítulo I, o 
deferimento ou indeferimento da solicitação do candidato, bem como para informá-lo sobre a decisão em formato acessível. 
 
10 - O candidato disporá de três dias úteis a partir da divulgação da relação citada no item anterior para contestar o 
indeferimento, por meio de recurso, devendo proceder conforme exposto no Capítulo VII. 
 
11 - O candidato que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo, ou não enviar documentação 
conforme item 8 deste Capítulo, perderá o direito a tratamento diferenciado no que se refere ao presente concurso público, e 
não poderá impetrar recurso em razão de sua deficiência, seja qual for o motivo alegado. 
 
12 - O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Capítulo, além de figurar na lista de classificação geral, terá seu 
nome constante da lista específica de candidatos com deficiência. 
 
13 - No prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação das listas de classificação, os candidatos com deficiência aprovados 
deverão submeter-se à perícia médica para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições da 
função-atividade, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992. 
 

https://concursos.quadrix.org.br/
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13.1 - A perícia será realizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT do 
HCFMUSP por especialistas nas áreas de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) 
dias contados do respectivo exame. 
13.2 - Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias, junta médica para nova 
inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado. 
 
13.2.1 - A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do laudo a 
que se refere o subitem 13.1 deste Capítulo. 
 
13.3 - A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do exame. 
 
13.4 - Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 
 
14 - Realizada a perícia médica mencionada no item 13, o laudo será disponibilizado ao Setor de Admissão de Núcleo de Gestão 
de Pessoas do HCFMUSP. 
 
15 - Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições da função-atividade postulado, o candidato será 
eliminado do certame. 
 
16 - Será eliminado da lista especial o candidato cuja deficiência não se fizer constatada na forma do parágrafo único do artigo 
1° do Decreto n° 59.591, de 14/10/2013, devendo permanecer apenas na lista geral de classificação. 
 
17 - A não observância pelo candidato de quaisquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser admitido 
para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
 
 
V - Da participação de estrangeiros 
 
1 - Somente poderão ser admitidos nos empregos públicos os estrangeiros que preencham os requisitos para naturalização, e 
os estrangeiros de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do Estatuto da Igualdade. 
 
2 - Para inscrição no concurso público, será exigido dos candidatos estrangeiros o documento oficial de identificação (Registro 
Nacional de Estrangeiro – RNE). 
 
2.1 - Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do Estatuto de Igualdade, após a admissão, deverá o servidor 
apresentar, para registro, o documento de identidade de modelo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes. 
 
3 - O estrangeiro que: 
 
3.1 - se enquadra na hipótese de naturalização ordinária (artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal), deve comprovar, no 
momento da admissão, o deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela autoridade federal competente; 
 
3.2 - se enquadra na hipótese de naturalização extraordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal), deve comprovar, 
no momento da admissão, o preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a concessão da nacionalidade 
brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento de naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os 
documentos que o instruíram; 
 
3.3 - tem nacionalidade portuguesa, deve comprovar, no momento da admissão, o preenchimento dos requisitos necessários 
à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 3.297, de 19 de 
setembro de 2001), mediante a apresentação de cópia do requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram. 
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VI - Das provas 
 
1 - O concurso público constará de PROVA OBJETIVA. 
 
2 - A PROVA OBJETIVA constará de questões de múltipla escolha, que versarão sobre o programa correspondente, constante no 
Anexo II deste edital. 
 
2.1 - A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
2.2 - A ESPECIFICAÇÃO DA PROVA está descritas no Anexo II deste edital. 
 
2.3 - O tempo de duração da prova será de 04 (quatro) horas, conforme Anexo II deste edital. 
 
3 - A prova será realizada na cidade de São Paulo/SP, com data prevista para o dia 24/09/2017 - conforme Anexo II, no turno 
da tarde, e os candidatos serão convocados por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado 
(www.imprensaoficial.com.br), e disponibilizados nos sites descritos no item 2 do Capítulo I. 
 
4 - A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de local adequado à sua realização e à acomodação de 
todos os candidatos inscritos. 
 
5 - Divulgação dos locais de provas 
 
5.1 - Na data prevista de 20/09/2017 serão divulgados os locais de prova e o comprovante definitivo de inscrição, que conterá as 
informações de dia, horário, local e sala de prova. 
 
5.2 - A partir do dia 20/09/2017 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br 
para verificar seu local de provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.  
 
5.3 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado. 
 
5.4 - O INSTITUTO QUADRIX poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior, comunicação 
pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu endereço de 
correio eletrônico correto no formulário de inscrição, o que não o desobriga do dever de observar o edital de convocação a ser 
publicado. 
 
5.5 - O INSTITUTO QUADRIX não enviará correspondência ao endereço dos candidatos informando os locais de aplicação de 
provas. 
 
5.6 - Em caso de não confirmação de inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o INSTITUTO QUADRIX por meio do 
telefone (11) 3198-0000 ou por e-mail (contato@quadrix.org.br).  
 
5.7 - O comprovante definitivo de inscrição terá a informação do local e do horário de realização das provas, o que não desobriga 
o candidato do dever de observar o edital de convocação a ser publicado nos sites descritos no item 2 do Capítulo I. 
 
5.8 - O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova objetiva como justificativa de sua ausência. O 
candidato que não comparecer ao seu local de prova, qualquer que seja o motivo, será eliminado do concurso público. 
 
6 - Os candidatos deverão chegar ao local da prova, divulgado no referido edital de convocação, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) minutos do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitido o ingresso de candidatos, sob pretexto 
algum, após o fechamento da sala de prova. 
 
7 - Será admitido no local da prova somente o candidato que estiver: 
 
a) com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta; e 

http://www.quadrix.org.br/
mailto:contato@quadrix.org.br
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b) munido do original de um dos seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir com clareza a sua 
identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159º da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997). 
 
7.1 - O candidato que não apresentar um dos documentos elencados no item 7 deste Capítulo não realizará a prova escrita, 
sendo considerado ausente e eliminado deste concurso público. 
 
7.2 - Não serão aceitos para efeito de identificação, por serem documentos destinados a outros fins: protocolo de requisição de 
documento, carteira de reservista, certidão de nascimento ou de casamento, título eleitoral, carteira nacional de habilitação 
emitida anteriormente à Lei nº 9.503, de 23/09/1997, carteira de estudante, crachá, identidade funcional de natureza pública 
ou privada, ou qualquer outro que não os elencados na alínea “b” do item 7 deste Capítulo. 
 
8 - O candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de 
conservação do documento, será submetido à identificação especial, que pode compreender coleta de dados, de assinaturas, 
fotografia do candidato e outros meios, a critério do INSTITUTO QUADRIX. 
 
8.1 - Na ocorrência do previsto no item 8 deste Capítulo, o candidato fará a prova condicionalmente, devendo apresentar na 
sede do INSTITUTO QUADRIX, situada na Rua Traipu, 221 – Pacaembu – São Paulo – SP, no primeiro dia útil após a realização 
do certame, um dos outros documentos descritos no item 7 deste Capítulo, sob pena de eliminação do certame. 
 
9 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato. 
 
10 - No ato de realização da prova, serão entregues ao candidato o caderno de questões e uma única folha de resposta, que 
deve ser preenchida com seus dados pessoais, sua assinatura e a marcação das respostas, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta. 
  
11 - Não será permitido qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos; a utilização de bip, telefone celular, 
tablets, iPods®, walkman, pen drive, 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 de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, que cubra as orelhas do 
candidato. 
 
11.1 - Antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pelo INSTITUTO 
QUADRIX, relógio, telefone celular desligado e, se possível, sem a bateria, ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos 
desligados, sob pena de ser eliminado do concurso público.   
 
11.2 - A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira 
até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.  
 
11.3 - O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos citados no item 11 deste Capítulo e 
recomenda que o candidato não leve nenhum desses objetos no dia da realização da prova. 
 
11.4 - O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados. 
 
11.5 - O candidato não poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova levando qualquer um dos materiais elencados no 
item 11 deste Capítulo. 
 
12 - O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa por questão na folha de respostas, único documento válido para a 
correção da prova. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deve proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas no caderno de questões. 
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13 - Os prejuízos advindos do preenchimento incorreto de qualquer campo da folha de respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 
 
13.1 -  Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro de preenchimento por parte do 
candidato. 
 
13.2 - Não serão computadas questões não assinaladas na folha de respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
 
14 - Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
 
15 - O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 1 (uma) hora de seu início. 
Nessa ocasião, o candidato, não levará, em hipótese alguma o caderno de provas. 
 
15.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização das provas. 
 
16 - O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões. 
 
17 - Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste edital: 
 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
 
b) apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no edital de convocação; 
 
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
 
d) não apresentar os documentos solicitados para a realização da prova, nos termos deste edital; 
 
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
 
f) ausentar-se definitivamente do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 1 (uma) hora de seu início; 
 
g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido, máquina 
calculadora ou similar; 
 
h) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, relógios digitais, agenda 
eletrônica, notebook, tablet, receptor, gravador, smartphone ou equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
 
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
 
j) não devolver a folha de respostas e o caderno de questões; 
 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 
l) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não 
os permitidos;  
 
m) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e no cartão-resposta;  
 
n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer fase do 
concurso;  
 
o) não permitir a coleta de sua assinatura;  
 
p) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; e 
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q) descumprir as normas deste edital e(ou) de outros que vierem a ser publicados. 
 
 
18 - Não haverá segunda chamada, repetição de prova ou vista de prova em hipótese alguma. 
 
19 - No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de 
prova estabelecidos no edital de convocação, a Banca Examinadora procederá à inclusão do candidato, mediante a 
apresentação do protocolo de inscrição e o boleto bancário juntamente com o comprovante de pagamento. Não serão aceitos 
comprovante de agendamento de pagamento.  
 
19.1 - A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada, posteriormente, pelo INSTITUTO QUADRIX, com o intuito 
de se verificar a sua pertinência. 
 
19.2 - Constatada a impertinência da inclusão condicional, a inscrição será automaticamente cancelada, sem direito a 
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
20 - Se, após a prova, for constatado (por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico, de investigação policial ou 
qualquer outra forma) que o candidato utilizou processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente 
eliminado do concurso, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 
21 - Não haverá, sob nenhuma hipótese, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 
afastamento do candidato da sala de prova. 
 
22 - Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar 
ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público. 
 
 
VII - Dos recursos 
 
1 - Serão admitidos recursos referentes às etapas do concurso, quanto: 
a) ao indeferimento do pedido de isenção ou redução do valor do pagamento da taxa de inscrição; 
b) ao indeferimento da solicitação de condições específicas e ajudas técnicas; 
c) ao indeferimento da solicitação para concorrer as vagas reservadas as pessoas com deficiência; 
d) à aplicação da prova; 
e) às questões da prova e gabarito; e 
f) ao resultado da prova 
 
2. O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito, 
tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data de ocorrência ou de publicação do resultado do respectivo evento.  
 
3 - Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada etapa do concurso, desde que devidamente fundamentado. 
 
4 - Para interpor recurso contra a fase citada na alínea “a” do item 1 deste Capítulo, o candidato deverá preencher o formulário 
a ser divulgado, conforme as instruções contidas no documento, e entregar, pessoalmente ou por terceiro, mediante 
procuração simples, no horário das 10 horas às 17 horas, no seguinte local: Central de Atendimento ao Candidato, sito à Rua 
Traipu, 221 – Pacaembu – São Paulo – SP, ou enviar por meio digital para o e-mail contato@quadrix.org.br, até a data limite 
estabelecida.  
 
5 - Para interpor recurso contra as fases citadas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do item 1 deste Capítulo, o candidato deverá 
utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, no 
horário das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente, e seguir as instruções ali contidas. 
 
6 - A versão eletrônica do caderno de questões será disponibilizada para consulta no site http://www.quadrix.org.br durante o 
período previsto para os recursos referentes às questões da prova e gabarito. 
 
7 - Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, expressos em termos adequados e respeitosos, e que 
apontem circunstâncias que os justifiquem. Não será aceito recurso por outra via ou meio que não seja o estabelecido nos 
subitens anteriores. 

mailto:contato@quadrix.org.br
http://www.quadrix.org.br/
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8 - Na hipótese de anulação de questões, os pontos relativos a elas serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a 
prova correspondente. Se houver alteração do gabarito provisório, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo 
com o gabarito definitivo (oficial). Essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
9 - O gabarito provisório, divulgado em Diário Oficial do Estado, no Portal de Concursos Públicos do Estado e no endereço 
eletrônico do INSTITUTO QUADRIX, poderá sofrer alterações caso ocorra qualquer alteração em razão de deferimento de 
recursos. 
 
10 - Todos os recursos serão julgados e as justificativas das alterações de gabarito provisório serão divulgadas no endereço 
eletrônico http://www.quadrix.org.br, quando da divulgação do gabarito definitivo (oficial)/resultado final, não sendo possível o 
conhecimento do resultado via telefone, fax ou correio eletrônico. 

 
10.1 - Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 
 
11 - Não caberão recursos adicionais aos recursos interpostos, tampouco recursos de recurso, sendo a Banca Examinadora 
soberana em suas decisões. 
 
12 - Em função dos recursos impetrados e das decisões emanadas pelo INSTITUTO QUADRIX, poderá haver alterações nas 
publicações das etapas do concurso, antes de sua homologação. 
 
 
VIII - Do desempate 
 
1 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tenha maior idade (igual ou superior a 60 anos), em cumprimento à Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003, tendo preferência 
sobre os demais e entre si; 
b) obteve maior pontuação na prova objetiva de Conhecimentos Específicos; 
c) obteve maior pontuação na prova de Conhecimentos Básicos de Interpretação de Texto/Português; 
d) obteve maior pontuação na prova de Conhecimentos Básicos de Noções de Informática; 
e) obteve maior pontuação na prova de Conhecimentos Básicos de Noções de Administração Pública; 
f) tenha maior idade (até 59 anos); e 
g) tenha, comprovadamente, sido jurado (após 9 de junho de 2008), nos termos do disposto no artigo 440 do Código de 
Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº 11.689/2008. 
 
1.1 - Para se beneficiar do direito previsto na alínea "g" do item "1" deste Capítulo, o candidato deverá informar no ato da 
inscrição o fato de ter exercido a função de jurado. 
 
1.1.1 - O candidato deve estar ciente de que no ato da CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA deverá apresentar prova documental de 
que exerceu a função de jurado. 
 
1.1.2 - Caso o candidato declare no ato da inscrição que já exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desempate 
e não comprove documentalmente esta condição no ato da CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA, será eliminado do concurso. 
 
2 - Permanecendo o empate, os candidatos empatados serão convocados, através de publicação em Diário Oficial do Estado e 
no Portal de Concursos Públicos do Estado, a comparecer à sede do INSTITUTO QUADRIX, para participarem de sorteio que 
definirá a ordem de classificação. 
 
2.1 - O não comparecimento dos candidatos convocados ao sorteio implicará a classificação dos mesmos a critério do 
INSTITUTO QUADRIX, não cabendo recurso quanto a classificação estabelecida. 
 
 
IX - Da classificação final 
 
1 - Será considerado habilitado, o candidato, que obtiver nota igual ou superior a 60 pontos na multiplicação da quantidade 
de questões acertadas pelo candidato, conforme gabarito oficial definitivo, pelo peso de cada questão, conforme Anexo II 
deste edital. 
 

http://www.quadrix.org.br/
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2 - Os candidatos habilitados, em conformidade com os critérios estabelecidos neste edital, serão ordenados por Instituto, 
de acordo com os respectivos códigos e com os valores decrescentes da nota final, considerando os critérios de desempate 
estabelecidos no Capítulo VIII deste edital. 
 
3 - O candidato não habilitados na prova objetiva será automaticamente considerado reprovado, para todos os efeitos, e não 
terá classificação alguma no concurso. 
 
4 - Haverá duas listas de classificação: uma geral, para todos os candidatos, inclusive aqueles com deficiência e outra especial,  
apenas para os candidatos com deficiência. 
 
 
X - Da homologação 
 
1 - A homologação do concurso dar-se-á por ato do Superintendente do HCFMUSP, após a realização e a conclusão de todas as 
etapas do certame, que serão devidamente publicadas. 
 
2 - O concurso terá validade de 2 anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação em Diário Oficial do 
Estado, prorrogável uma vez por igual período, a critério do HCFMUSP, não cabendo qualquer ato posterior. 
 
 
XI - Da escolha de vagas 
 
1 - O Núcleo de Gestão de Pessoas por meio do Setor de Admissão, convocará os candidatos aprovados das duas listas (geral e 
especial) para anuência às vagas far-se-á rigorosamente por ordem de classificação, mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado. 
 
2 - A ordem de convocação dos candidatos com deficiência classificados no concurso público, dentro dos limites estabelecidos 
pela Lei Complementar n° 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar n° 932, de 08/11/2002, se dará da seguinte 
forma: na 5ª (quinta) vaga, 30ª (trigésima) vaga, 50ª (quinquagésima) vaga e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 
(vinte) admissões, durante o prazo de validade deste concurso público. 
 
2.1 - Os candidatos com deficiência aprovados terão respeitada sua ordem de classificação na lista geral, se esta for mais 
benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no item anterior. 
 
2.2 - No caso de existir convocação nos termos do subitem 2.1 deste Capítulo, o próximo candidato da lista especial, caso haja, 
será convocado a ocupar somente a vaga do intervalo seguinte, dentre aquelas estabelecidas no item 2, em observância ao 
princípio da proporcionalidade. 
 
3 - O candidato terá exaurido os direitos decorrentes da sua habilitação quando: 
 
a) deixar de comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação, seja qual for o motivo alegado; e 
 
b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício da função-atividade. 
 
 
XII - Dos exames admissionais 
 
1 - Os candidatos serão convocados para REUNIÃO DE ANUÊNCIA através de publicação do Diário Oficial do Estado, respeitada 
sempre a ordem rigorosa de classificação do resultado final. 
 
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 item anterior. 
 
3 - Na REUNIÃO DE ANUÊNCIA os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Cédula de Identidade – RG; 
 
b) Certidão de Nascimento ou Casamento (com as respectivas averbações, se for o caso); 
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c) Apresentar prova documental, SE exerceu a função de jurado, de conformidade com a alínea “g” do item 1 do Capítulo VIII; e 
 
d) Comprovantes de que possui a formação exigida para preencher a função-atividade, conforme mencionado no Anexo II. 

  
4 – O candidato, que no ato da inscrição declarou que já exerceu a função de jurado e NÃO COMPROVÁ-LA no ATO DA 
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA, SERÁ ELIMANDO DO CONCURSO PÚBLICO. 
 
5 - Os candidatos convocados serão submetidos a exame médico a ser realizado pelo Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT do HCFMUSP. 
 
6 - Somente serão admitidos, os candidatos, que forem considerados aptos para o exercício da função-atividade. 
 
 
XIII - Da admissão 
 
1 - As admissões ocorrerão de acordo com as necessidades do HCFMUSP, respeitando-se rigorosamente a ordem de 
classificação final dos candidatos habilitados no concurso público. 
 
2 - Os candidatos que forem considerados aptos pelo SESMT, serão admitidos sob o regime da CLT por prazo determinado de 
90 (noventa) dias para prestar serviços essenciais no HCFMUSP, de acordo com as escalas de serviço e dentro dos horários 
determinado que poderão variar entre diurno, noturno e misto ou na forma de revezamento e, após treinamento e avaliação 
de desempenho do período experimental de 90 (noventa) dias considerada satisfatória terão seus contratos de trabalho 
transformados em contrato por tempo indeterminado. 
 
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. 
 
4 - O candidato, para ser admitido, deverá comprovar os requisitos exigidos para a participação no concurso público, 
entregando: 
 
a) carteira de trabalho; 
 
b) certidão de nascimento ou casamento (com as respectivas averbações, se for o caso); 
 
c) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, para os candidatos do sexo masculino, observado o disposto no 
artigo 210, do Decreto nº 57.654, de 20/01/1966; 
 
d) título de Eleitor, com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; 
 
e) cédula de identidade - RG; 
 
f) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
g) documento de inscrição no PIS ou PASEP (se houver); 
 
h) cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada do respectivo 
recibo de entrega e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de 
declaração de bens e valores firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.730, de 11/10/1993, Lei nº 8.429, de 06/02/1992 e 
Instrução Normativa do TCU nº 05, de 10/03/1994 e do Decreto Estadual nº 41.865, de 16/06/1997, com as alterações do 
Decreto nº 54.264, de 23/04/2009; 
 
i) declaração de acumulação de cargo, função-atividade, emprego público ou função pública, quando for o caso, ou sua 
negativa; 
 
j) declaração firmada pelo admitido de que percebe (ou não) proventos de inatividade, seja pela União, por Estado ou por 
Município; 
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k) 2 (duas) fotos 3x4 recentes;  
 
l) comprovante de endereço (contas de consumo); e 
 
m) comprovantes de que possui a formação e os pré-requisitos necessários para preencher a função-atividade, conforme 
mencionado no Anexo II. 
 
4.1 - Outros documentos poderão ser exigidos, além dos já relacionados. 
 
5 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas, exceto quando o 
candidato admitido apresentar os originais no ato da entrega dos documentos, para devida verificação do servidor público que 
recepcionar a documentação, conforme regulamenta o Decreto nº 52.658, de 23/01/2008. 
 
6 - O candidato que não apresentar os documentos comprobatórios solicitados na admissão dentro do prazo previsto será 
eliminado do concurso público, mediante publicação em Diário Oficial do Estado, conforme determina o item 3 do Capítulo II 
deste edital. 
 
7 - A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos até a data da admissão ou a prática de falsidade ideológica em prova 
documental acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo concurso público e a anulação de 
todos os atos daí decorrentes, ainda que já tenha sido publicado o edital de homologação do concurso, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis. 
 
8 - O candidato aprovado no Concurso Público poderá desistir do respectivo certame definitivamente, mediante declaração a 
ser preenchida e entregue no Setor de Admissão do Núcleo de Gestão de Pessoas do HCFMUSP até o dia útil anterior à data 
da admissão. 
 
9 - No caso de desistência formal da admissão, prosseguir-se-á a admissão dos demais candidatos habilitados, obedecendo 
rigorosamente à ordem de classificação. 
 
10 - 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. 
 
11 - 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 deste Grupo no Diário Oficial do 
Estado. 
 
 
XIV - Das disposições finais 
 
1 - O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento das regras contidas neste edital, nas instruções especiais e 
nos demais atos e normas regulamentares, importando na expressa aceitação das normas e condições do concurso público. 
 
2 - O candidato tem por responsabilidade acompanhar, por meio do Diário Oficial do Estado, as publicações dos editais 
referentes ao concurso público, não sendo aceita a alegação de desconhecimento das normas do certame. 
 
2.1 - A comunicação por outras formas (e-mail, telegrama, ligação telefônica), quando ocorrer, será mera cortesia do 
HCFMUSP. 
 
2.2 - O HCFMUSP não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
 
a) endereço eletrônico (e-mail) não informado na ficha de inscrição; 
 
b) endereço eletrônico informado que esteja incompleto, incorreto ou não atualizado pelo candidato; 
 
c) problemas no provedor de acesso do candidato, como caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais 
truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica; 
 
d) endereço residencial informado que esteja incompleto, incorreto ou não atualizado pelo candidato; 
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e) endereço de difícil acesso; 
 
f) correspondência recebida por terceiros; e 
 
g) devolução ou possíveis falhas nas entregas de correspondências, por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
 
3 - Não será fornecida informação via telefone no que tange a resultados de notas de provas e classificação final. 
 
4 - A inexatidão das declarações ou irregularidades de documentações, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o 
candidato do concurso público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
 
5 - Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado. 
 
6 - O HCFMUSP e o INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizam por apostilas, cursos ou quaisquer outras publicações ou 
divulgações referentes a este certame. 
 
7 - Os itens e subitens deste edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumadas as 
providências ou eventos referentes a eles, circunstâncias que serão mencionadas em editais ou avisos a serem publicados no 
Diário Oficial do Estado e, quando for o caso, no Portal de Concursos Públicos do Estado. 
 
8 - As alterações, atualizações ou correções dos dados cadastrais apontados na ficha de inscrição, após a homologação do 
concurso, deverão ser comunicadas pessoalmente pelo candidato ao SETOR DE ADMISSÃO do Núcleo de Gestão de Pessoas do 
HCFMUSP. 
 
8.1 - Não caberá ao candidato qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta de atualização cadastral. 
 
9 - O gabarito definitivo oficial, se prova com teste de múltipla escolha, será divulgado juntamente com o resultado da prova, 
em atendimento à Lei nº 10.870, de 10/09/2001. 
 
10 - As publicações das etapas do certame em Diário Oficial do Estado terão caráter oficial para fim de comprovação de 
habilitação em concurso. 
 
11 - O período de validade do concurso não gera para o HCFMUSP a obrigatoriedade de aproveitar os candidatos habilitados, 
além das vagas oferecidas no presente edital. 
 
11.1 - A aprovação em classificação superior ao número de vagas gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
admissão, durante a vigência do presente concurso público, dependendo dos interesses da Administração Pública. 
 
12 - As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pela Comissão de 
Concursos Públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Secretaria de Estado da Saúde 
  

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina  

da Universidade de São Paulo 

 

Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 – 1º. andar –  Cerq. César – CEP 05403-010 Página 19 
 

ANEXO I 
Da Função-Atividade  

 
 
Função-Atividade:  Técnico de Enfermagem  
 
 
Área de Atuação:  

 Divisão de Enfermagem da Diretoria Executiva do Instituto Central     

 Instituto da Criança  

 Instituto de Ortopedia e Traumatologia  

 Instituto de Medicina Física e Reabilitação  

 Divisão de Hospital Auxiliar de Suzano  

 Instituto de Psiquiatria  

 Instituto de Radiologia  
 
Lei complementar que regulamenta a função-atividade de TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Lei Complementar no. 1.157 de 02 de 
dezembro de 2011. 
 
 
Jornada de trabalho: 30 (trinta) horas semanais. Ter disponibilidade de horário para trabalhar conforme escala de serviço, de 
acordo com a necessidade institucional. O sistema de horário 12x36 aplica-se somente ao período noturno. 
 
 
Número de vagas: 125 (cento e vinte e cinco) funções-atividades. 
 
 
Valor da taxa de inscrição: R$ 55,15(cinquenta e cinco reais e quinze centavos) 
 
 
COMPOSIÇÃO SALARIAL:   
 
Remuneração: R$ 1.028,74 (hum mil, vinte e oito reais e setenta e quatro centavos) 
Prêmio de Incentivo: R$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais) 
 
Observação:  A remuneração para a função-atividade de TÉCNICO DE ENFERMAGEM poderá chegar a R$ 1.751,74, sendo: 
R$1.028,74 de REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA, que corresponde ao Padrão 3-A, da Escala de Vencimentos – Nível Intermediário 
da Área Saúde, conforme legislação vigente. 
 
Os candidatos contratados poderão perceber, após o término dos 90 dias do período experimental, mediante avaliações 
trimestrais, o PRÊMIO VARIÁVEL DE INCENTIVO – PIN, que poderá variar entre 50% no mínimo, 80% ou 100% do valor de R$ 
723,00, nos termos da legislação vigente. 
 
 
 
BENEFÍCIOS 
 
1. AUXILIO ALIMENTAÇÃO – os servidores poderão optar entre o Auxilio Alimentação e o Vale Refeição; 
2. VALE TRANSPORTE – opcional e corresponde ao deslocamento residência-trabalho e vice-versa nos moldes da Lei no. 
7418/85, regulamentada pelo Decreto no. 95247/87; 
3. CRECHE PARA OS FILHOS DOS SERVIDORES – mediante disponibilidade de vaga e avaliação, dando preferência às mães com 
filhos em idade de amamentação. 
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ANEXO II 
Pré-requisitos, perfil profissional, atribuições, conteúdo programático e especificação da Prova 

 
 
1. PRÉ-REQUISITOS: 

 Diploma ou certificado registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou equivalente, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

 Diploma ou certificado ou atestado de conclusão do curso de Técnico de Enfermagem, expedido por escola oficial ou 
reconhecida. 

 Cédula de identidade do Conselho Regional de Enfermagem - Técnico de Enfermagem (COREN) ou protocolo de 
inscrição dentro do prazo de validade. 

 
Observação: na CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA, o candidato deverá apresentar a cédula de identidade definitiva do Conselho 
Regional de Enfermagem – COREN. 
 
 
2. PERFIL PROFISSIONAL DESEJADO (CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES): 

 Ser capaz de comunicar-se adequadamente com a equipe da saúde e usuários 

 Identificar problemas 

 Ser capaz de enfrentar situações em constantes mudanças 

 Usar a criatividade no seu trabalho 

 Usar a empatia com os usuários e a equipe da saúde 

 Ser ético 

 Ser solidário 

 Ser cooperativo 

 Ser capaz de desenvolver raciocínio lógico e de observação  

 Ter envolvimento e compromisso com trabalho  

 Aceitar críticas 

 Ter conhecimento técnico científico e noções básicas de informática 
 
 
3. ATRIBUIÇÕES: 

 Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades da assistência de 
enfermagem. 

 Assistir ao Enfermeiro na prestação dos cuidados diretos de enfermagem à pacientes em estado grave e de alta 
complexidade. 

 Prestar cuidados de enfermagem de acordo com a sistematização da assistência estabelecida pelo Enfermeiro, 
garantindo assistência humanizada com qualidade e segurança ao paciente/família. 

 Realizar procedimentos de acordo com a prescrição médica e do enfermeiro, quando de sua competência. 

 Assistir o paciente em exames, consultas, cirurgias, registrando os dados e ocorrências no prontuário do paciente. 

 Realizar coleta e encaminhamento de materiais biológicos para exames laboratoriais. 

 Auxiliar na remoção e encaminhamento do paciente para exames, consultas, cirurgias, residência domiciliar e outros 
recursos da comunidade. 

 Comunicar ao Enfermeiro as alterações observadas no estado geral do paciente e registrar em seu respectivo prontuário. 

 Participar da passagem de plantão, informando sobre as condições e ocorrências do paciente/cliente que estiver sob 
seus cuidados proporcionando a continuidade da assistência. 

 Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. 

 Desenvolver atividades de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. 

 Zelar pelo uso e controle dos equipamentos médico-hospitalares e materiais da unidade. 

 Zelar pela conservação e limpeza nas dependências da unidade do paciente. 

 Zelar pelo prontuário e documentos pertencentes ao paciente. 

 Participar de reuniões, cursos e treinamentos programados pela Instituição para aprimorar seu conhecimento e aplicá-lo 
na unidade de trabalho. 

 Cumprir regulamento e normas da Instituição. 

 Cumprir o Código de Ética e Resoluções do COFEN/COREN-SP. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS: 
 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO/PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, 
semânticas, discursivas e argumentativas. Tipologia textual. Coesão e coerência. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Formação e emprego das classes de palavras. Significação de palavras. Sintaxe da oração e do período. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do sinal indicativo de crase.  
 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Princípios e Diretrizes; Programas do SUS no atendimento aos pacientes e usuários. Lei 
Nº 8.080, Lei Nº 8.142 e Decreto Nº 7508/2011; conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Epidemiologia, Indicadores de nível de saúde da população, Sistema de Informação no SUS e em Saúde, 
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. Vigilância em Saúde. Processos de Trabalho em Saúde, Gestão de Sistema de 
Saúde. Formação e educação em saúde. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. 
Educação permanente em saúde. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo - Lei Nº 10.261/68 (Link: http:// 
www.recursoshumanos.sp.gov.br/legislacao.html). Lei Federal Nº 12.527/2011 e Decreto Estadual Nº 58.052/2012 (Acesso à 
informação). Constituição do Estado de São Paulo – Título III – Da Organização do Estado - Capítulo I - Da Administração Pública 
– Seção I – Artigos 111 a 115; Título VII – Da Ordem Social – Capítulo II – Da Seguridade Social – Seção II – Artigos 219 a 231; 
Ética no serviço público; Modelos de gestão pública; Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, eficácia e 
efetividade aplicados à Administração Pública. 
 
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. Edição de textos, planilhas e 
apresentações (ambientes Microsoft Office). Noções de sistema operacional (ambiente Windows). Redes de computadores: 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. Programas de navegação: Gmail. Programa 
de correio eletrônico: Outlook Express. Sítios de busca e pesquisa na Internet. Redes sociais. Computação na nuvem (google 
drive). Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação: 
procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, 
antispyware etc.). Procedimentos de backup. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
 
a) INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM: 1. Noções básicas de Anatomia e Fisiologia Humana. 2. Necessidades básicas 
do ser humano. 3. Procedimentos de enfermagem: descrição, materiais necessários e técnicas. 4. Farmacologia aplicada à 
Enfermagem: princípios básicos de Farmacologia; cálculos e diluições; interações medicamentosas; principais medicamentos 
nas especialidades (indicações, contraindicações, mecanismo de ação e efeitos adversos). 5. Noções básicas de exames clínicos, 
posições para exames e cuidados de enfermagem. 6. Cuidados com o corpo após morte.  
 
b) ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL: 1. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Cidadania/Cidadão - 
Direitos e Deveres. 3. Declaração de Direitos Humanos. 4. Princípios de Bioética em Saúde. 5. A Constituição e os Estatutos – O 
Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso. 6. Resolução COFEN 311/07 - Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. 7. Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498/86. 8. Carta dos Direitos do Paciente. 9. Código de Defesa 
do Consumidor. 10. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde - NR32 11. Portaria nº 529 de 1 de abril de 2013. 12. 
RDC nº 36 de 25 de julho de 2013. 13. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. 14. Anotações de Enfermagem – COREN-SP.  
 
c) ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA: Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamentos e cuidados de enfermagem: 1. 
Cardiovasculares; 2. Respiratórias; 3. Gastrointestinais; 4. Neurológicas; 5. Hematológicas; 6. Urológicas e Nefrológicas; 7. 
Musculoesquelético; 8. Endocrinológicas; 9. Dermatológicas; 10. Moléstias Infecciosas. 11. Oncológicas. 
 
d) ENFERMAGEM EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS: 1. Neurológicas: crise convulsiva, Acidente 
Vascular Encefálico. 2. Respiratória. 3. Cardiovascular. 4. Traumáticas: queimaduras, choque elétrico, fraturas e 
politraumatizado. 5. Urológicas. 6. Ginecológicas. 7. Parada Cardiorrespiratória: Suporte Básico e Avançado de Vida. 8. 
Psiquiátricas. 9. Pediátricas.  
 
e) ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAL: 1. Assistência de Enfermagem no perioperatório. 2. 
Reprocessamento de materiais: limpeza, desinfecção, esterilização e acondicionamento de materiais. 
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f) ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 1. Gestação, parto, puerpério e aborto. 2. Pré-
Natal. 3. Assistência de Enfermagem nas principais afecções clínicas e cirúrgicas da mulher. 4. Assistência de Enfermagem ao 
recém-nascido. 5. Assistência de Enfermagem à criança e ao adolescente com afecções clínicas e cirúrgicas. 6. Cálculos e 
administrações de medicamentos em Pediatria. 7. Sexualidade e saúde reprodutiva. 8. Crescimento e Desenvolvimento: 
características das faixas etárias.   
 
g) ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA: 1. Noções das doenças transmissíveis e focos de contaminação. 2. Vias de transmissão, 
medidas de prevenção, controle e tratamentos das doenças. 3. Programa Nacional de Imunização. 
 
h) ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL: 1. Políticas de Saúde Mental. 2. Técnicas de Comunicação Terapêutica. 3. Noções 
Básicas de Doenças Psiquiátricas. 
 
i) ENFERMAGEM NA SEGURANÇA DO PACIENTE: 1. Dez Passos para Segurança do Paciente. 2. Práticas Seguras na 
Administração de Medicamentos. 3. Controle de Infecção-hospitalar. 4. Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). 
 
j) HUMANIZAÇÃO: 1. Política Nacional de Humanização (PNH). 2. Política Estadual de Humanização (PEH). 
 
 
5. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS:  
 

 
 
6. CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
 
Data:  24 de setembro de 2017 
Data da divulgação dos locais de prova: 20 de setembro de 2017 
Duração da prova: 04 (quatro) horas 
 
  
Os candidatos deverão comparecer ao local das provas, pelo menos 60 (sessenta) minutos antes do horário determinado, 
munidos de um dos seguintes documentos no original vigentes e com foto, de forma a permitir com clareza a sua identificação: 
cédula de identidade (RG), carteira de trabalho e previdência social, carteira de órgão ou conselho de classe, carteira nacional 
de habilitação e caneta esferográfica azul ou preta, não sendo permitido o uso de qualquer crachá de identificação funcional. 
 
Aos candidatos, não será permitido durante a realização das provas a utilização de bip, telefone celular, tablets, iPods®, 
walkman, pen drive, 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 de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro , que cubra as orelhas do candidato. 
 
Será excluído do certame o candidato que durante a realização das provas for surpreendido em comunicação com outro, 
verbalmente ou por qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros ou apontamentos e impressos. 
 
NÃO HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA OU REPETIÇÃO DE PROVAS,  SEJA QUAL FOR O MOTIVO ALEGADO PARA JUSTIFICAR O 
ATRASO OU A AUSÊNCIA DO CANDIDATO. 

 

PROVA OBJETIVA 

FUNÇÃO-ATIVIDADE ÁREA DE CONHECIMENTO DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

CARÁTER 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

Conhecimentos Básicos 

Interpretação de Texto/Português 5 2 10 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

Noções de Administração Pública 2 2 4 

Noções Básicas de Informática 3 2 6 

Conhecimentos Específicos Conhecimentos na área 40 2 80 

TOTAIS 50 - 100 
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ANEXO III 
Declaração para tratamento nominal 

 

Os campos deverão ser preenchidos pelo Candidato, conforme Decreto nº 55.588 de 17/03/2010 (tratamento nominal das 
pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo) 

 

Concurso Público - Edital HCFMUSP nº. 01/2017-CCP 
 

DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO NOMINAL 
(DECRETO Nº 55.588, DE 17/03/10) 

 
 

Eu,_____________________________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                   
                                                                                              (nome que consta no RG) 
 

CFP nº __________________________________ / RG nº __________________________________ / UF emissor: ___________, 

declaro, nos termos do Artigo 2º, do Decreto nº 55.588, de 17/03/10, que sou identificada(o), reconhecida(o) e denominada(o) 

em minha inserção social pelo prenome de __________________________________________________________________, 

de modo que solicito a inclusão e uso deste nome social em todas as fases do concurso público/processo seletivo simplificado 

para o qual estou me candidatando, conforme ficha de inscrição anexa, devendo ser o único prenome a constar em toda e 

qualquer publicação referente a este certame. 

 
 
 

(Cidade/UF)__________________________, ______ de _____________________ de 2017. 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 

 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação. 
 
As informações aqui prestadas, são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), que poderá responder judicialmente em 
caso de apresentação de dados comprovadamente falsos. 
 
Esse requerimento deverá ser enviado para o endereço eletrônico contato@quadrix.org.br até as 18 horas do último dia de 
inscrições do concurso. Não serão consideradas solicitações extemporâneas. 

 
 

 
 
 

mailto:contato@quadrix.org.br
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ANEXO IV 
Das condições específicas e ajudas técnicas disponíveis aos candidatos com deficiência 

 
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas poderão ser disponibilizadas aos candidatos com deficiência, na medida da 
sua necessidade, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias: 
 
Ao candidato com deficiência visual: 
 
- Prova impressa em Braile; 
 
- Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o tamanho da fonte; 
 
- Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situação, a prova ser gravada em áudio; e 
 
- Utilização de computador com software de leitura de tela e ou ampliação de tela, devendo o candidato indicar um dentre os 
relacionados a seguir: 
* Lente de aumento do Windows (ampliação); 
* Narrador do Windows (leitor de tela). 
 
Ao candidato com deficiência auditiva: 
 
- Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319, de 01/09/2010, nos casos de prova oral, devendo, neste caso, a 
prova ser gravada em vídeo. No caso de impossibilidade da gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão de Concursos 
Públicos; 
 
- Autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão de Concursos Públicos, com a 
finalidade de garantir a lisura do concurso. 
 
Ao candidato com deficiência física: 
 
- Mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova; 
 
- Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e transcrição das respostas; 
 
- Facilidade de acesso às salas de provas e às demais instalações relacionadas ao certame. 
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ANEXO V 
Requerimento de isenção/redução de taxa de inscrição 

 

Concurso Público - Edital HCFMUSP nº. 01/2017-CCP 
 
Nome completo:_______________________________________________________________________________________________________ 
 
CPF nº _________________________, RG nº ____________________, UF emissor: ____, Data de nascimento: __________________________, 
 
Função-Atividade: TÉCNICO DE ENFERMAGEM / Instituto: _____________________________________________________ / Código: ________ 
 
Endereço: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Número: _____________ Complemento: ___________________________________________________________________________________ 
 
Bairro:____________________________Cidade:_________________________Estado:______________________CEP:____________________ 
 
Telefone: (____) ________________________________________ Celular: (____) ________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________ 
 
Declaro que me enquadro na situação a seguir:            Lei Estadual nº 12.147/05   /             Lei Estadual nº 12.782/07 

  
 

(Cidade/UF)__________________________, ______ de _____________________ de 2017. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

A documentação necessária para a solicitação da isenção/redução da taxa de inscrição deve ser entregue no período de 15 a 16/08/2017, de 
acordo com informações dispostas no item 14 ou no item 15 do Capítulo III. 

 
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação, sujeitando-se à 
perda dos direitos requeridos em caso de não homologação de sua situação, por ocasião da realização da análise documental comprobatória. 
 
As informações aqui prestadas, bem como a documentação que deverá acompanhar esta declaração, são de inteira responsabilidade do(a) 
candidato(a), que poderá responder judicialmente em caso de apresentação de dados comprovadamente falsos. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

PROTOCOLO DE ENTREGA PRESENCIAL (via do candidato) 

Atestamos que recebemos a documentação, do candidato relacionado abaixo, referente à SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO do Concurso Público - Edital HCFMUSP nº. 01/2017-CCP. 
 

É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do requerimento de entrega e a conferência dos documentos.  

Nome do candidato:  

CPF do candidato: Data de entrega: _____ / _____ / _____ 

Nome do recebedor: 
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Assinatura do recebedor: 

ANEXO VI 
Do Cronograma 

 

* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico 

http://www.quadrix.org.br 
 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Publicação do edital de abertura 11/08/2017 

Período de inscrições  15/08 a 10/09/2017 

Prazo para solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial 15/08 a 10/09/2017 

Prazo para solicitações de isenção/redução de taxa de inscrição 15 e 16/08/2017 

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações de isenção/redução de taxa de inscrição 28/08/2017 

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações de isenção/redução de taxa de 
inscrição 

29 a 31/08/2017 

Publicação do Resultado das solicitações de isenção/redução de taxa de inscrição 07/09/2017 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 11/09/2017 

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência, dos 
pedidos de atendimento especial e das inscrições deferidas 

13/09/2017 

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às 
pessoas com deficiência, dos pedidos de atendimento especial e das inscrições deferidas 

14, 15 e 18/09/2017 

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações vagas reservadas às pessoas com deficiência, dos pedidos de 
atendimento especial e das inscrições deferidas 

20/09/2017 

Publicação do edital de convocação das provas e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com 
informações sobre os locais  

20/09/2017 

Realização das provas objetivas (previsão: turno da tarde) 24/09/2017 

Publicação do Gabarito Provisório da prova objetiva 25/09/2017 

Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Provisório da prova objetiva e à aplicação da prova 26 a 28/09/2017 

Publicação do Gabarito Definitivo (oficial) da prova objetiva e do Resultado Preliminar  03/10/2017 

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar 04 a 06/10/2017 

Publicação do Resultado Final 10/10/2017 

http://www.quadrix.org.br/
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