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EDITAL DO RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO 

 

 

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia divulga o resultado do procedimento do Sistema de 

pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas em concursos públicos destinados à 

investidura em cargos e empregos no âmbito do serviço público paulista. Lei Complementar nº 

1.259/15, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 63.979/18. Procedimento de ratificação das 

autodeclarações firmadas pelos candidatos interessados em participar pelo sistema de pontuação 

diferenciada, no âmbito da seleção pública promovida pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

para preenchimento dos cargos de residente do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Cardiovascular – Edital 2023. 

Em atendimento à legislação, houve a análise da efetiva correspondência da identidade fenotípica dos 

candidatos com a de pessoas identificadas como pretas ou pardas, obtendo-se, por fim, o seguinte 

resultado com relação aos candidatos de dúvida e com atestado de COVID-19 quanto à 

correspondência entre a autodeclaração e as características fenotípicas que identifiquem o candidato 

como preto ou pardo. 
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*Legenda:  

AFERIÇÃO FUNDAMENTAÇÃO 

DESTINATÁRIO Correspondência entre a autodeclaração e as características fenotípicas que 

identifiquem o candidato como preto ou pardo e consequente compatibilidade com o 

sistema de pontuação diferenciada. 

NÃO DESTINATÁRIO Desconexão entre a autodeclaração e as características fenotípicas que identifiquem 

o candidato como preto ou pardo, inexistindo compatibilidade com o sistema de 
pontuação diferenciada. 

DÚVIDA Dúvida quanto à correspondência entre a autodeclaração e as características 

fenotípicas que identifiquem o candidato como preto ou pardo. 

 

 

 

 

São Paulo, 01 de Dezembro de 2022. 

 
 

 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 2023. 

 

 


