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EDITAL DE ERRATA DA ÁREA PROFISSIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO 
 
Retifica-se neste edital, a área da candidata Mylena Firmino Rodrigues, CPF 475.354.418-40, número do pedido 85845, inscrita 

erroneamente na área de Psicologia para a área correta: Enfermagem.  

Para a realização da prova escrita do processo seletivo do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE CARDIOVASCULAR – 2022. 

 

Os candidatos deverão comparecer: no dia 17/11/2022 às 08h00 horas no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, localizado 

na Av. Dr. Dante Pazzanese, 500, Ibirapuera, no Auditório Cantídio de Moura Campos Filho (Auditório “A”) munidos de 

documento de identidade original válido com foto, comprovante de pagamento da inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha 

e uma cópia do CURRÍCULO E BAREMA conforme edital de abertura. 

 

ATENÇÃO: o candidato deverá entregar no dia da Prova Escrita (17/11/2022) a barema de pontuação de títulos preenchido 

conforme Anexo V com seu curriculum vitae atualizado e títulos (cópias simples dos comprovantes oficiais em papel 

timbrado e assinados pelos emitentes dos eventos). O currículo deverá ser organizado conforme os itens presentes no Anexo 

V em www.cursos.idpc.org.br/residencia e deverá ser entregue à banca avaliadora no término da prova escrita.   

A Prova terá início às 09h00 horas e não será admitido o ingresso do candidato após esse horário. O candidato somente poderá 

ausentar-se da sala de provas acompanhado pelo fiscal. 

 

Não será permitida qualquer forma de comunicação, uso de celular ou qualquer tipo de aparelho eletrônico durante a prova, sob 

pena de eliminação do candidato do processo seletivo. 

 

Os candidatos que aderiram ao sistema de pontuação diferenciada, através do envio do Anexo VI (Autodeclaração para adesão ao 

sistema de pontuação diferenciada para pessoas pretas, pardas e indígenas – PPI), no ato da inscrição, conforme edital de 

abertura estão relacionados na Tabela 2 - Lista Pontuação Diferenciada – PPI e, apenas estes farão jus ao sistema de pontuação 

diferenciada.  

 

 

São Paulo, 11 de novembro de 2022. 
 
 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 2023. 

http://www.cursos.idpc.org.br/residencia

