
 
 

 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

 

 ERRATA – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – 2021 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA 

 

 

1) Referente ao item 1 – DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê: 

1.1 As inscrições serão realizadas pelo Sistema Apolo USP (https://uspdigital.usp.br/apolo/), das 8h de 01/03/2021 
(segunda-feira) às 18h de 31/03/2021 (quarta-feira). O programa de inscrição solicitará os dados necessários. 

 

Leia-se:  

1.1 As inscrições serão realizadas pelo Sistema Apolo USP (https://uspdigital.usp.br/apolo/), das 8h de 01/03/2021 
(segunda-feira) às 18h de 14/04/2021 (quarta-feira). O programa de inscrição solicitará os dados necessários. 

 

2) Referente ao item 2 – DA SELEÇÃO 

 

Onde se lê: 

2.2 A prova teórica de conhecimentos específicos de Ortodontia e fissuras labiopalatinas será realizada em 
05/04/2021, das 8h às 12h (...) 

2.3 A prova prática de Ortodontia será realizada no dia 05/04/2021, das 13h30 às 15h (...) 

2.4 A análise curricular será realizada no dia 05/04/2021, das 15h às 17h30. 

 

Leia-se:  

2.2 A prova teórica de conhecimentos específicos de Ortodontia e fissuras labiopalatinas será realizada em 
19/04/2021, das 8h às 12h (...) 

2.3 A prova prática de Ortodontia será realizada no dia 19/04/2021, das 13h30 às 15h (...) 

2.4 A análise curricular será realizada no dia 19/04/2021, das 15h às 17h30. 

 

3) Referente ao item 3 – DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

 

Onde se lê: 

3.5 A nota final considerará a média ponderada de todas as provas e será divulgada no dia 08/04/2021, a partir das 
16h, no site do HRAC-USP (hrac.usp.br). Após o período de recursos, as notas serão republicadas no site no dia 
12/04/2021, a partir das 9h, junto à classificação final e convocação para matrícula. 

 



 
 

 
 

Leia-se:  

3.5 A nota final considerará a média ponderada de todas as provas e será divulgada no dia 22/04/2021, a partir das 
16h, no site do HRAC-USP (hrac.usp.br). Após o período de recursos, as notas serão republicadas no site no dia 
26/04/2021, a partir das 9h, junto à classificação final e convocação para matrícula. 

 

4) Referente ao item 5 – DOS RECURSOS 

 

Onde se lê: 

5.1 O candidato terá os seguintes prazos para apresentar recurso e/ou pedido de revisão de enunciados e/ou 
respostas de questões das provas: dia 09/04/2021, das 8h às 12h e das 14h às 17h. 

 

Leia-se:  

5.1 O candidato terá os seguintes prazos para apresentar recurso e/ou pedido de revisão de enunciados e/ou 
respostas de questões das provas: dia 23/04/2021, das 8h às 12h e das 14h às 17h. 

 

5) Referente ao item 6 – DA MATRÍCULA 

 

Onde se lê: 

6.1 A matrícula será realizada no período de 14 a 20/04/2021, na Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP, das 
8h30 às 12h e das 14h às 17h30. 

 

Leia-se:  

6.1 A matrícula será realizada no período de 27 a 30/04/2021, na Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP, das 
8h30 às 12h e das 14h às 17h30. 

 

6) Referente ao item 7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Onde se lê: 

7.2 As aulas terão início no dia 27/04/2021. 

 

Leia-se:  

7.2 As aulas terão início no dia 03/05/2021. 

 

 

 

 


