
 

 PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 
PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO “LATO-SENSU” - 2019 

 
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 
HCFMUSP 

 
EDITAL - CONVOCAÇÃO PARA 4ª CHAMADA 

 
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, 

representado pela Escola de Educação Permanente - EEP torna pública o EDITAL - CONVOCAÇÃO 

PARA 7ª CHAMADA do processo seletivo dos programas de Bolsas Para Cursos de Especialização 

“Lato-Sensu” na área da saúde para 2019 com bolsas de estudo fornecidas pela SES-SP. 

 
ÁREA - FARMÁCIA 

 

PROGRAMA - 021  FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA - INCOR 

CONVOCADOS PARA MATRÍCULA: 5º 

NOME 1ª FASE 2ª FASE MÉDIA C.VITAE FINAL CLASSIF. 

MARIANA RODRIGUES CHAGAS ALVES 58,98 51,40 55,19 3,50 58,69 5º 
 

 

PARA A MATRÍCULA: 
 
As matrículas serão realizadas via sistema acadêmico da EEP 
 
DATA: 27/03 a 28/03/2019 

 

1ª Etapa: Os convocados deverão acessar o link abaixo para cadastramento e emissão do boleto para 

pagamento da taxa de matrícula R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme Edital.  

 

https://eephcfmusp.org.br/portal/online/modalidade/aprimoramento/?area-de-atuacao=multiprofissional 

 

Após confirmação do pagamento pela EEP cada candidato receberá um e-mail para prosseguimento 

da 2ª etapa. 

 

2ª Etapa: Seguir as instruções abaixo: 

1. Fazer login no site da EEP (conforme link encaminhado por e-mail) 

2. Acesse o Sistema de Matrícula EEP localizado na área do aluno 

3. Insira os documentos solicitados de acordo com seu curso/programa 

Não serão aceitos documentos fora do prazo e ou encaminhados por e-mail. 

 

Os matriculados receberão e-mail com data, horário e local para início do Programa. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 

 Registro no respectivo Conselho de Classe/SP;  

 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Carteira de Vacinação atualizada com esquema de vacinação: dupla adulto, hepatite B, 
tríplice viral e varicela;  

 Comprovante de inscrição no INSS, no PIS ou NIT;  



 

 Uma (01) foto 3x4 recente;  

 Diploma de Curso de Graduação, reconhecido pelo MEC ou Certificado de Conclusão de 
Curso (Bacharelado);  

 Histórico Escolar do Curso de Graduação (Bacharelado);  

 Registro de Identidade; 

 Certificado de Reservista (candidato do sexo masculino); 

 Comprovante de abertura de conta corrente própria em agência do Banco do Brasil, para o 
recebimento da bolsa (recomenda-se agência do Hospital das Clínicas devido à facilidade 
para movimentação); 

 
 
ÁREAS PROFISSIONAIS QUE NÃO TEM CONSELHO PROFISSIONAL: OS CANDIDATOS DEVERÃO 
APRESENTAR: 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Carteira de Vacinação atualizada com esquema de vacinação: dupla adulto, hepatite B, 
tríplice viral e varicela;  

 Comprovante de inscrição no INSS, no PIS ou NIT;  

 Uma (01) foto 3x4 recente;  

 Diploma de Curso de Graduação, reconhecido pelo MEC ou Certificado de Conclusão de 
Curso (Bacharelado);  

 Histórico Escolar do Curso de Graduação (Bacharelado);  

 Registro de Identidade; 

 Certificado de Reservista (candidato do sexo masculino); 

 Comprovante de abertura de conta corrente própria em agência do Banco do Brasil, para o 
recebimento da bolsa (recomenda-se agência do Hospital devido à facilidade para 
movimentação); 
 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA INDIVIDUAL NO BANCO DO BRASIL 

 01 cópia simples e legível do RG com original para conferência; 

 01 cópia simples legível do CPF com original para conferência; 

 01 cópia simples e legível do comprovante de residência atualizado (luz, água ou telefone fixo dos 

últimos 3 meses). Caso o candidato não residir na atual residência, trazer 01 cópia do comprovante 

de correspondência em seu nome.  

 
PARA QUEM POSSUI A CONTA NO BANCO DO BRASIL 

 Anexar documento legível que contenha o número da agência e número da conta corrente. 

OBSERVAÇÕES  

 O não envio e ou a falta de qualquer documento na data da matrícula poderá implicar na sua 

exclusão do concurso, podendo ser convocado o próximo da lista. 

   A partir da data do início do programa, que ocorrerá em 18/03/2019, o bolsista deverá 

assumir suas atividades até 20/03/2019, se durante este período não houver justificativa de 

sua ausência, perderá o direito à vaga, devendo ser convocado o próximo candidato da lista, 

respeitando-se a ordem de classificação. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital de Convocação. 

 

 

São Paulo, 27 de março de 2019. 

 

 

Diretor da EEP 
Decio Mion Jr 


