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PROCESSO SELETIVO 2023 

CURSO DE FORMAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB) 
 

 
 

26/01/2023 

Resultado da primeira fase: nota 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 
1ª fase 
(0 a 10) 

Convocado 
para 2ª fase? 

819509 14543429 450.697. 3,75 2,75 6,50 Sim 

702168 13590699 441.399. 4,50 3,60 8,10 Sim 

404691 8760966 215.143. 4,75 3,10 7,85 Sim 

819179 14539657 405.832. 4,00 2,80 6,80 Sim 

818916 14543440 425.830. 4,00 3,70 7,70 Sim 

820827 14543454 278.836. 3,75 2,60 6,35 Sim 

822312 14546610 361.534. 3,50 2,60 6,10 Sim 

818001 14538718 265.758. 4,00 3,90 7,90 Sim 
 

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

 
 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Avaliação socioeconômica – segunda fase do processo seletivo 

 
 

• A segunda fase será composta de avaliação socioeconômica dos candidatos que obtiveram nota 

igual ou superior a 5,0 (cinco) na primeira fase e será realizada por um assistente social do HRAC-USP, 

devidamente credenciado, no dia 27/01/2023, 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. 

• O HRAC-USP está localizado na Rua Sílvio Marchione, nº 3-20 – Vila Universitária – CEP: 17012-900 – 

Bauru, SP. 
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Lembramos que, conforme informado no item 5 do Edital do processo seletivo, a ordem de 
classificação dos candidatos será feita da seguinte forma: 
 
 
1º - Serão classificados os candidatos de nível socioeconômico baixo inferior e baixo superior, 
seguindo a nota final obtida na primeira fase, em ordem decrescente (da maior para a menor nota).  

2º - 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).  

3º - Serão classificados os candidatos de nível socioeconômico médio superior e alto, 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 30/01/2023 no site do HRAC-USP 

(hrac.usp.br). Caso haja alterações após o período de recursos, a nova classificação será publicada no 

dia 01/02/2023, junto com a convocação para matrícula.  

• Os candidatos aprovados 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 Formação de Auxiliar de 
Saúde Bucal (ASB) do HRAC-USP, turma 2023. 

• 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/editais/processos-seletivos/extensao/abertos-andamento-extensao/2022/difusao-

auxiliar-saude-bucal-2023/ 

 
 
Mais informações 

Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP: (14) 3235-8420 ou saac@usp.br 


