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PROCESSO SELETIVO 2022 
CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
 
 
17/02/2022 
Resultado da primeira fase: notas da prova teórica, pontuação do histórico escolar do Ensino 
Fundamental e convocação para a segunda fase (avaliação socioeconômica) 
 
 

Nº insc. Nº USP CPF (início) 
Prova 
teórica 

(0 a 5) 

Histórico 
escolar 

(0 a 5) 
Nota final 

(0 a 10) 
Convocado 

para 2ª fase? 

701996 13596517 425.563. 3,25 3,03 6,28 Sim 

694033 13549650 334.262. 3,25 2,97 6,22 Sim 

702168 13590699 441.399. 3,5 3,59 7,09 Sim 

686272 13549671 470.213. 4,0 3,44 7,44 Sim 

684097 13494910 386.377. ausente --- --- Não 

701189 13582623 312.574. 1,75 2,81 4,56 Não 

691543 13500666 444.615. 4,25 3,56 7,81 Sim 

692096 13549632 454.606. 2,75 3,44 6,19 Sim 

695353 13561776 434.948. ausente --- --- Não 

687842 13497506 348.724. 3,0 2,66 5,66 Sim 

698165 13556540 502.357. 5,0 2,81 7,81 Sim 

698660 13561780 401.921. 3,75 3,17 6,92 Sim 

690788 13549646 462.064. ausente --- --- Não 

696019 13700871 247.231. 2,5 2,5 5,0 Sim 

693090 13551681 388.962. 4,5 3,25 7,75 Sim 

701974 13582630 450.868. 4,0 4,63 8,63 Sim 

179416 8683633 175.324. 2,5 2,81 5,31 Sim 

700335 13569106 482.163. 2,0 2,88 4,88 Não 

700058 13571781 460.205. ausente --- --- Não 

686482 13494927 434.677. 3,75 3,81 7,56 Sim 

680278 13509050 402.733. 4,5 2,5 7,00 Sim 
 

Obs.: as notas indicadas na tabela já estão com o peso aplicado.  
 
 

Mais informações na próxima página! 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 

• A segunda fase será composta de avaliação socioeconômica dos candidatos que obtiveram nota 
igual ou superior a 5,0 (cinco) na prova teórica (primeira fase) e será realizada por um assistente social 
do HRAC-USP, devidamente credenciado, no dia 18/02/2022, a partir das 9h. 

• Os candidatos convocados para a segunda fase deverão comparecer ao HRAC-USP às 8h30. 

• Candidato menor de 18 anos deverá estar acompanhado de um maior responsável durante a avaliação 
Socioeconômica. 

 

Lembramos que, conforme informado no Edital publicado no site do HRAC-USP: 

 

• Primeiramente serão classificados os candidatos com nível socioeconômico baixo inferior e 
baixo superior, seguindo a nota final obtida na primeira fase, em ordem decrescente (da maior para a 
menor nota).  

• Em seguida serão classificados os candidatos de nível socioeconômico médio inferior e médio, 
seguindo a nota final obtida na primeira fase, em ordem decrescente (da maior para a menor nota).  

• Por fim, os candidatos de nível socioeconômico médio superior e alto serão classificados, 
seguindo a nota final obtida na primeira fase, em ordem decrescente (da maior para a menor nota). 

 

• A classificação final do processo seletivo será divulgada no dia 23/02/2022, a partir das 16h, no 
site do HRAC-USP (hrac.usp.br). Caso haja alterações após o período de recursos, a nova classificação 
será publicada no site no dia 25/02/2022, a partir das 9h, junto à convocação para matrícula.  

• A nota e a classificação final serão publicadas sem os nomes dos candidatos. Os candidatos serão 
identificados pelo número de inscrição / número USP e pelos seis primeiros dígitos do CPF.  

• Os candidatos aprovados na seleção serão classificados em ordem decrescente da nota final, 
considerando o resultado da avaliação socioeconômica, conforme descrito no item 5.2 do Edital. 

• Os 10 (dez) primeiros candidatos serão selecionados para o curso de difusão Formação de Auxiliar 
de Saúde Bucal (ASB) do HRAC-USP, turma 2022. 

• No caso de igualdade de nota final, o desempate será feito, sucessivamente, pelos seguintes critérios: 

1º maior nota na prova teórica;  
2º maior nota na análise do histórico escolar; 
3º maior idade do candidato. 

 
 
EDITAL completo do processo seletivo: 
https://hrac.usp.br/wp-content/uploads/2021/10/edital_retif_difusao_auxiliar_saude_bucal_2022_18112021.pdf 
 
DÚVIDAS? 
Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP: (14) 3235-8420 ou saac@usp.br 

https://hrac.usp.br/wp-content/uploads/2021/10/edital_retif_difusao_auxiliar_saude_bucal_2022_18112021.pdf

