
 
 

 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

 
 ERRATA AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – 2020 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA 
 

 

1) Referente ao item 2 – DA SELEÇÃO 
 

Onde se lê: 

2.3.1 A prova teórica específica será realizada no dia 03/02/2020, das 8h30 às 12h, com questões dissertativas 
e/ou testes de múltipla escolha, e terá peso 7,0 (sete). 

2.3.2 A prova de proficiência em inglês será realizada no dia 03/02/2020, das 14h às 16h, e terá peso 3,0 (três). 
Candidatos com ALUMNI, CAE/CAMBRIDGE, FCE/CAMBRIDGE, IELTS (mínimo = 4), MICHIGAN ou TOEFL 
(mínimo = 150) serão dispensados da prova, mediante entrega da fotocópia do certificado autenticada no ato da 
inscrição. 

[...] 

2.4.1 A análise curricular será realizada pela comissão avaliadora, na presença do candidato, no dia 
05/02/2020, às 9h30, e terá peso 10 (dez). Os currículos dos candidatos aprovados na primeira fase serão avaliados 
individualmente, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando os valores da tabela a seguir como 
critérios de pontuação. 

 

Leia-se:  

2.3.1 A prova teórica específica será realizada no dia 03/02/2020, das 8h30 às 12h, com questões dissertativas 
e/ou testes de múltipla escolha, e terá peso 6,0 (seis). 

2.3.2 A prova de proficiência em inglês será realizada no dia 03/02/2020, das 14h às 16h, e terá peso 2,0 (dois). 
Candidatos com ALUMNI, CAE/CAMBRIDGE, FCE/CAMBRIDGE, IELTS (mínimo = 4), MICHIGAN ou TOEFL 
(mínimo = 150) serão dispensados da prova, mediante entrega da fotocópia do certificado autenticada no ato da 
inscrição. 

[...] 

2.4.1 A análise curricular será realizada pela comissão avaliadora, na presença do candidato, no dia 
05/02/2020, às 9h30, e terá peso 2,0 (dois). Os currículos de todos os candidatos serão avaliados individualmente, 
numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando os valores da tabela a seguir como critérios de pontuação. 

 

2) Referente ao item 2 – DA SELEÇÃO 

 

Exclusão do item: 

2.3.5 Serão aprovados para a segunda fase os candidatos que obtiverem média ponderada igual ou superior a 7,0 
(sete) na primeira fase – equivalente a 70% (setenta por cento) de acertos. 

 

 

 



 
 

 
 

3) Referente ao item 3 – DO RESULTADO 

 

Onde se lê: 

3.2 Para ser classificado o candidato deverá obter nota final igual ou superior a 7,0 (sete) no processo seletivo. 

 

Leia-se:  

3.2 Para ser classificado o candidato deverá obter a) nota igual ou superior a 4,2 (quatro inteiros e dois décimos) na 
prova teórica específica – equivalente a 70% (setenta por cento) de acertos – e b) nota final igual ou superior a 7,0 
(sete) no processo seletivo. 

 

 

 

 

Bauru, 05 de dezembro de 2019. 
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