
 
 

 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

 
ERRATA AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – 2022 

PRÁTICA PROFISSIONALIZANTE EM ENDODONTIA 
 

 

Referente ao item 2 – DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê: 

2.1 As inscrições serão realizadas via Sistema Apolo USP (https://uspdigital.usp.br/apolo/), das 8h de 
03/01/2022 (segunda-feira) às 17h de 17/01/2022 (segunda-feira). O sistema de inscrição solicitará os dados 
necessários. 

2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. 

2.1.2 O candidato deverá realizar o upload do currículo documentado – isto é, acompanhado de toda a 
documentação comprobatória dos itens do currículo (certificados de cursos). 

2.1.3 Caso o tamanho do arquivo do currículo documentado ultrapasse o limite determinado pelo Sistema Apolo 
USP, favor encaminhá-lo para o e-mail saac@usp.br. 

2.1.4 Além do currículo, o candidato deverá fazer o upload de seu documento principal de identidade, diploma ou 
certificado de conclusão do curso de graduação em Odontologia, registro no Conselho de Classe e, em 
“Comprovante de atividade”, anexar o certificado de conclusão do curso de Especialização em Endodontia ou 
declaração que comprove a conclusão. 

2.2 A confirmação da inscrição será efetuada após a inscrição online e o recebimento de todos os documentos pelo 
HRAC-USP. O Sistema Apolo USP enviará um e-mail de aprovação da inscrição para o endereço eletrônico 
cadastrado. 

 

Leia-se: 

2.1 As inscrições serão realizadas via Sistema Apolo USP (https://uspdigital.usp.br/apolo/), das 8h de 
03/01/2022 (segunda-feira) às 17h de 17/01/2022 (segunda-feira). O sistema de inscrição solicitará os dados 
necessários. 

2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição. 

2.1.2 O candidato deverá fazer o upload de seu documento principal de identidade, diploma ou certificado de 
conclusão do curso de graduação em Odontologia, registro no Conselho de Classe e, em “Comprovante de 
atividade”, anexar o certificado de conclusão do curso de Especialização em Endodontia ou declaração que 
comprove a conclusão. 

2.2 A confirmação da inscrição será efetuada após a inscrição online e o recebimento de todos os documentos pelo 
HRAC-USP. O Sistema Apolo USP enviará um e-mail de aprovação da inscrição para o endereço eletrônico 
cadastrado. 
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