Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
ERRATA – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – 2021

PRÁTICA PROFISSIONALIZANTE EM IMPLANTE COCLEAR E PRÓTESES
AUDITIVAS IMPLANTÁVEIS
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP) – Campus de
Bauru, nos termos das “Normas internas dos cursos de pós-graduação ‘lato sensu’”, torna pública a abertura do
processo seletivo para o curso de Prática Profissionalizante em IMPLANTE COCLEAR E PRÓTESES AUDITIVAS
IMPLANTÁVEIS, a ser oferecido com 03 vagas, no período de março de 2021 a fevereiro de 2022, com um total de
1.805 horas de atividades teórico-práticas (40 horas semanais).

1) Referente ao item 3 – DA SELEÇÃO
Onde se lê:

3.1 A análise do currículo documentado será realizada em horário e data a serem divulgados posteriormente.
3.2 O resultado será divulgado em 18/02/2021, a partir das 14h, no site do HRAC-USP (hrac.usp.br).
3.3 O período de interposição de recursos, contestando o resultado, será das 8h às 17h do dia 19/02/2021.
3.3.1 Os recursos que forem apresentados fora dos prazos estabelecidos não serão aceitos, sejam quais forem
os motivos alegados pelo candidato.
3.3.2 Não caberá qualquer recurso após a publicação do resultado final/classificação no site do HRAC-USP.
3.3.3 O candidato deverá dirigir o recurso para a Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP (Rua Sílvio
Marchione, 3-20, Vila Universitária – CEP: 17012-900 – Bauru-SP).
3.4 O resultado dos recursos será publicado no site do HRAC-USP (hrac.usp.br) no dia 22/02/2021, juntamente com
o resultado final e convocação para matrícula.

Leia-se:

3.1 A análise do currículo documentado será realizada em horário e data a serem divulgados posteriormente.
3.2 O resultado será divulgado em 19/02/2021, a partir das 17h, no site do HRAC-USP (hrac.usp.br).
3.3 O período de interposição de recursos, contestando o resultado, será das 8h às 17h do dia 22/02/2021.
3.3.1 Os recursos que forem apresentados fora dos prazos estabelecidos não serão aceitos, sejam quais forem
os motivos alegados pelo candidato.
3.3.2 Não caberá qualquer recurso após a publicação do resultado final/classificação no site do HRAC-USP.
3.3.3 O candidato deverá dirigir o recurso para a Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP (Rua Sílvio
Marchione, 3-20, Vila Universitária – CEP: 17012-900 – Bauru-SP).
3.4 O resultado dos recursos será publicado no site do HRAC-USP (hrac.usp.br) no dia 23/02/2021, juntamente com
o resultado final e convocação para matrícula.

