PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO
PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO “LATU SENSU” – 2019
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP
Errata V - Publicação do Edital do Resultado da Segunda Fase - Prova Específica
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, representado pela
Escola de Educação Permanente - EEP torna pública ERRATA V - Errata V - PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO
RESULTADO DA SEGUNDA FASE - PROVA ESPECIFICA do processo seletivo do Programa de Bolsas para Cursos de
Especialização “Lato Sensu” na área da saúde para 2019 com bolsas de estudo fornecidas pela SES-SP.

ONDE SE LÊ:
Da Segunda Fase – Prova Específica
7.2.1. O recurso deverá ser entregue, pessoalmente, na EEP, situada na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 471, CEP
05403-010 - Cerqueira César – São Paulo - SP, em 06 de janeiro de 2019, das 8 às 16 horas ou, no mesmo período,
por SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, em 2 (duas) vias de igual teor (original e cópia),
devidamente fundamentado e contendo: nome, nº de inscrição, número do documento de identidade, nome do
programa, endereço completo, nº de telefone(s) e e-mail de contato, questionamento, embasamento, local, data
e assinatura (Anexo IV).

LEIA SE:
Da Segunda Fase – Prova Específica
7.2.1. O recurso deverá ser entregue, pessoalmente, na EEP, situada na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 471, CEP
05403-010 - Cerqueira César – São Paulo - SP, em 07 de janeiro de 2019, das 8 às 16 horas ou, no mesmo período,
por SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, em 2 (duas) vias de igual teor (original e cópia),
devidamente fundamentado e contendo: nome, nº de inscrição, número do documento de identidade, nome do
programa, endereço completo, nº de telefone(s) e e-mail de contato, questionamento, embasamento, local, data
e assinatura (Anexo IV).

ONDE SE LÊ:
6.6. Os candidatos deverão, a partir de 22 de dezembro de 2018 acessar os sites
ehttps://eephcfmusp.org.br/portal/pap/ e www.vunesp.com.br ou a publicação no DOE-SP, para consultar o
Edital - Resultado da Segunda Fase - Prova Específica, no qual constará apenas a classificação dos
candidatos de acordo com a ordem decrescente da pontuação final. É de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento da publicação.

LEIA SE:
6.6. Os candidatos deverão, a partir de 29 de dezembro de 2018 acessar os sites
ehttps://eephcfmusp.org.br/portal/pap/ e www.vunesp.com.br ou a publicação no DOE-SP, para consultar o
Edital - Resultado da Segunda Fase - Prova Específica, no qual constará apenas a classificação dos
candidatos de acordo com a ordem decrescente da pontuação final. É de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento da publicação.
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital.
São Paulo, 21 de dezembro de 2018.
Diretor da EEP
Decio Mion Jr
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