
 
PROCESSO DE SELEÇÃOPARA RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA 2014 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE - AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO 
 
 

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de Campinas, situado na Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. 
Itália,Campinas, Estado de São Paulo, telefone: (19) 3772-5745 (COROD), por meio do IBFC – Instituto 
Brasileiro de Formação e Capacitação, doravante denominado IBFC, torna pública a CONVOCAÇÃO para 
os candidatos considerados habilitados na Prova Objetiva,  do Processo Seletivo para Residentes nos 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA, segundo os critérios estabelecidos no item 7 e seus 
subitens, do Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo 01/2014, e demais instruções 
contidas no presente Edital, inicialmente, na quantidade de 4 (vezes) vezes o número de vagas,  para a 
Segunda fase  do referido processo – “AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO”.  
 
1. Ficam convocados todos os candidatos habilitados na primeira fase, segundo os critérios 
estabelecidos no Edital de Abertura das Inscrições e mencionados no caput do presente Edital, a 
apresentar pessoalmente, os documentos originais comprobatórios, juntamente, com as respectivas 
cópias e entregar cópia simples do seu Currículo devidamente encadernado , para os membros da Banca 
Examinadora no dia da avaliação Curricular, conforme distribuição indicada no item 4, deste Edital.   

1.1. O candidato deverá, anexar ao seu Currículo ao formulário descritivo dos documentos que o 
compõem,  que estará disponível no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), a partir do dia 03 
de fevereiro de 2014, devidamente preenchido, devendo observar os seguintes procedimentos: 

1.2. Somente será permitido o acesso do candidato a sala designada para a Avaliação de Currículo, 
mediante a apresentação de um dos documentos em original previsto no item 6.17, alínea “b”, do Edital 
de Abertura das Inscrições;  

1.3. Após a identificação do candidato,  deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com 
aquela constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica; 

 
2. Não será permitida a presença de acompanhantes no local da prova, assim como a interferência e 
(ou) a participação de terceiros durante a sua realização; 

2.1. Após a identificação e assinatura na lista de presença, não será permitida ao candidato sua saída do 
local determinado para a entrega dos documentos para a Avaliação de Currículo. 

2.2. Não serão aceitos, a qualquer tempo, nenhum tipo de complementação, substituição e/ou 
alteração da documentação especificada no Capítulo 8, do Edital de Abertura das inscrições. 

 
3. Atenção – Após o horário limite para a apresentação na porta da sala especificada, conforme 
especialidade e distribuição indicada no item 4, do presente Edital,  não será permitido o acesso do 
candidato a sala de avaliação.  

3.1.  O candidato que venha a apresentar-se, em outro local do que o  designado para a apresentação 
do seu Currículo, no item 4, do presente Edital,  ou fora dos horários ali estabelecidos, mesmo que 
dentro das dependências da UNIP, não poderá usar de qualquer argumentação como  justificativa do 
seu atraso ou não comparecimento, ficando automaticamente eliminado do processo;   

3.2. Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada para esta fase, para os candidatos ausentes, 
nem será permitida a realização desta fase fora do local e horários previamente estabelecidos no Edital 
de Convocação, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do Processo de Seleção; 

3.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento da data, horário, local e sala indicados para 
entrega dos documentos para a  Avaliação do seu Currículo. 



 
4. Os candidatos convocados para a “Avaliação de Currículos” foram alocados conforme endereço e 
distribuição a seguir: 

UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA – CAMPUS I  

RUA PEDRO DOMINGOS VITALI, 644 – PARQUE ITÁLIA – CAMPINAS /SP  

 

INSCRIÇÃO NOME CARGO SALA 
HORÁRIO DE 
APRESENTAÇÃO DATA 

0500041-6 ALAN ORLETTI PAGANOTTO ODONTOLOGIA 02 09:00:00 05/02/2014 

0500014-9 ALEXANDRE MACEDO BATITUCCI AMBROSIO ODONTOLOGIA 02 09:00:00 05/02/2014 

0500066-1 AMANDA CAROLINE ZARPELLON ODONTOLOGIA 02 09:00:00 05/02/2014 

0500054-8 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA ODONTOLOGIA 03 09:00:00 05/02/2014 

0500021-1 CARLOS ALYSSON ARAGAO LIMA ODONTOLOGIA 03 09:00:00 05/02/2014 

0500048-3 NATALIA PIERETTI BUENO ODONTOLOGIA 03 09:00:00 05/02/2014 

0500030-0 ODINEI GUSTAVO PONTES FREITAS ODONTOLOGIA 04 09:00:00 05/02/2014 

0500004-1 SAMUEL MICARONI ODONTOLOGIA 04 09:00:00 05/02/2014 

0500060-2 THAIS SAMARINA SOUSA LOPES MELLO ODONTOLOGIA 04 09:00:00 05/02/2014 

0500012-2 THIAGO SALVADOR DE LIMA YAMADA ODONTOLOGIA 04 09:00:00 05/02/2014 

 

 


