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O INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA – ILSL, torna pública a convocação de todos os candidatos habilitados na Prova Objetiva 

de Múltipla Escolha, para os cargos de Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Saúde, Auxiliar de Saúde (Auxiliar em Saúde Bucal), 

Agente de Saúde (Sapateiro Ortopédico), Oficial de Saúde, Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem (Enfermagem do 

Trabalho em Nível Médio), Técnico de Laboratório, Técnico de Radiologia, Agente Técnico de Assistência a Saúde (Assistente 

Social), Agente Técnico de Assistência a Saúde (Biologista), Agente Técnico de Assistência a Saúde (Biomédico), Agente Técnico 

de Assistência a Saúde (Fisioterapeuta), Analista Sociocultural (Bibliotecário), Enfermagem do Trabalho, Enfermeiro de acordo 

com o capítulo XI item 2 do Edital com as seguintes orientações: 

 

1. DA PROVA DE TÍTULOS 

 

1.1. Somente os candidatos considerados habilitados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, serão convocados para a prova 

de títulos, e seguirão os critérios estabelecidos no item XII e no Anexo III do Edital, ficando os demais candidatos não 

convocados, reprovados e eliminados do concurso para todos os efeitos. 

10.  

1.3. Os candidatos convocados deverão, durante o período de 22 a 23 de abril de 2013, acessar o site www.ibfc.org.br, 

localizar o link denominado “Prova de Títulos”, inserir seu número de inscrição e data de nascimento, selecionar os 

campos correspondentes aos Títulos que possui, preencher corretamente o formulário conforme instrução, enviar os 

dados e imprimir o formulário de “Avaliação de Títulos”. 
11.  
1.4. O formulário de “Avaliação de Títulos”, devidamente assinado, e os “Documentos“ que foram informados através do site, 

deverão ser encaminhados via correio, pelo serviço SEDEX para Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86, Chácara Agrindus, 

CEP-06763-020, no Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, indicando como referência no envelope “TÍTULOS 
– ILSL”, com data de postagem até 24 de abril de 2013. 

12.  
1.5. O envio dos documentos relativos à Avaliação de Títulos não é obrigatório. O candidato que não enviar os documentos, 

não terá a pontuação atribuída, no entanto, não será eliminado do Concurso Público. 

 

1.6. Para os cargos de Agente de Saúde (Sapateiro Ortopédico) e Oficial de Saúde somente os candidatos que realizarem a 

prova prática terão seus títulos avaliados. Os candidatos ausentes serão automaticamente excluídos do concurso. 

13.  

 

 

 

12 de abril de 2013 

 

 

 


