
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 
Programa de Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do 

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

 
 
A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 
CONVOCAM, para a realização da Prova Prática, os candidatos relacionados
Pescoço, Médico Cirurgião Mastologista e Médico Cirurgião Oncológico
Seletivo que objetiva o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para 
Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do

entre a FUNDEPES e o HUPAA, regido pelo Edital nº 

1 INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS PROVAS PRÁTICA

1.1 As disposições contidas no Edital nº 02
dispostas. 

1.2 Todas eventuais instruções contidas no Caderno de Atividades Práticas, também fazem parte das regras do 
seguidas por todos os candidatos, podendo ser penalizado o candidato que desrespeitá

1.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, constituída por representantes da FUNDEPES e do HUPAA.

1.4 Os horários citados neste Edital estão se referindo ao horário local (Alagoas).

 

2 INFORMAÇÕES SOBRE LOCAL, HORÁRIOS E PROC

2.1 Na tabela abaixo consta a data de realização da prova prática, horário

em que será realizado o sorteio da ordem de realização das prova

2.1.1 Caso os candidatos não estejam presentes 

consequentemente, serão eliminados do 

Cód. Cargo 

2 
Médico Cirurgião Cabeça e 

Pescoço 

3 Médico Cirurgião Mastologista 

4 Médico Cirurgião Oncológico 

 

2.2 Instruções Específicas:  

a) Documentação obrigatória para realizar a prova prática:
início das provas práticas. Caso o candidato não o esteja portando no local e horário indicado para a prova será desclassificado do 
Processo Seletivo.  
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EDITAL Nº 06/2013, DE 29 DE MAIO DE 2014. 

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – FUNDEPES e o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes 
rática, os candidatos relacionados no item 4 deste Edital , para os cargo
e Médico Cirurgião Oncológico, os quais foram aprovados na etapa de 

preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o desenvolvimento de atividades temporárias no
Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes – HUPAA

, regido pelo Edital nº 02/2014, publicado em 24 de fevereiro de 2014. 

RA AS PROVAS PRÁTICAS 

02/2014 são parte integrante deste Edital, aplicando-se ao presente Edital

instruções contidas no Caderno de Atividades Práticas, também fazem parte das regras do 
seguidas por todos os candidatos, podendo ser penalizado o candidato que desrespeitá-las. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, constituída por representantes da FUNDEPES e do HUPAA.

dital estão se referindo ao horário local (Alagoas). 

CAL, HORÁRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVA

a data de realização da prova prática, horário e local que os candidatos deverão 

em que será realizado o sorteio da ordem de realização das provas. 

não estejam presentes no horário indicado na tabela abaixo, serão considerados desistentes 

nados do certame. 

Data realização da prova prática, horário de 
chegada e horário da realização do sorteio da 

ordem para realização das provas 
Local de apresentação dos candidatos

04/06/2014 
Horário de chegada: 13h00 às 13h15. 
Horário de realização da prova: 13h30. 

Centro de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) 

Alberto Antunes 

Lourival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos 

09/06/2014 
Horário de chegada: 8h00 às 8h15 

Horário do sorteio da ordem para realização da 
prova: 8h30 

No 5º andar, Sala 53
Universitário Professor Alberto Antunes 

HUPAA, situado
Mota, s/n, Tabuleiro

30/05/2014 
Horário de chegada: 10h00 às 10h15. 
Horário de realização da prova: 10h30. 

Centro 

Professor Alberto Antunes 

na Avenida Lourival de Melo Mota, s/n, 

Tabuleiro dos Martins 

para realizar a prova prática: Documento de Identificação original com foto, o qual será exigido ante
aso o candidato não o esteja portando no local e horário indicado para a prova será desclassificado do 

FUNDEPES 

e o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes – HUPAA, 
cargos de Médico Cirurgião Cabeça e 

etapa de Análise Curricular do Processo 
to de atividades temporárias no Programa de 

HUPAA, executado em gestão compartilhada 

ao presente Edital todas as normas naquele 

instruções contidas no Caderno de Atividades Práticas, também fazem parte das regras do Processo Seletivo e deverão ser 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, constituída por representantes da FUNDEPES e do HUPAA. 

PROVAS PRÁTICAS 

que os candidatos deverão se apresentar, bem como o horário 

serão considerados desistentes do processo seletivo e, 

Local de apresentação dos candidatos 

Centro de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) do Hospital Universitário Professor 

Alberto Antunes – HUPAA, situado na Avenida 

Lourival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos 

Martins – Maceió/AL. 
 

No 5º andar, Sala 532, do Hospital 
Universitário Professor Alberto Antunes – 

HUPAA, situado na Avenida Lourival de Melo 
Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL 

Centro Cirúrgico do Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes – HUPAA, situado 

Avenida Lourival de Melo Mota, s/n, 

Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL. 
 

Documento de Identificação original com foto, o qual será exigido antes do 
aso o candidato não o esteja portando no local e horário indicado para a prova será desclassificado do 
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b) Equipe médica para a realização do procedimento cirúrgico: 
procedimento cirúrgico, bem como todos os equipamentos e instrumentos necessários. Ficará a critério do candidato levar para 
prática o médico auxiliar. Caso o candidato não o faça, o HUPAA disponibilizará um médico residente na área para acom
cirurgia. Não é necessário trazer instrumentadora.

c) Procedimentos para a realização da prova:
prova e da atividade prática que irá executar. Após a realização do sor
prova, devendo retornar no mínimo 30

d) Itens proibidos: Fica proibido o uso de celulares, 
Internet, tablet, notebook, netbook

 

3 CALENDÁRIO 

a) Realização das provas: 30 de maio

b) Resultado Preliminar da Prova Pr

c) Período de Recursos: 17 a 19 de junho de

d) Resultado Final: 26 de junho de 2014

 

4 CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA

CARGO: 02 - Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço 

INSCRIÇÃO 

0000899496 

CARGO: 03 - Médico Cirurgião Mastologista -

INSCRIÇÃO 

0000905646 

0000900610 

CARGO: 04 - Médico Cirurgião Oncológico - CACON 

INSCRIÇÃO 

0000895566 

Coordenador do Programa de Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do HUPAA
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ção do procedimento cirúrgico: O Hospital Universitário disponibilizará equipe para a realizaç
procedimento cirúrgico, bem como todos os equipamentos e instrumentos necessários. Ficará a critério do candidato levar para 
prática o médico auxiliar. Caso o candidato não o faça, o HUPAA disponibilizará um médico residente na área para acom

Não é necessário trazer instrumentadora. 

Procedimentos para a realização da prova: Todos os candidatos deverão se apresentar para o sorteio da ordem de realização da 
prova e da atividade prática que irá executar. Após a realização do sorteio, os candidatos terão autorização para se ausentar do local de 
prova, devendo retornar no mínimo 30 (trinta) minutos antes do horário agendado para a sua atividade.

ica proibido o uso de celulares, smartphones, câmeras fotográficas, filmadoras, máquinas calculadoras com acesso a 
netbook, ultrabook etc.  

maio de 2014 a 09 de junho de 2014, conforme detalhamento constante na tabela do subitem 

da Prova Prática: 16 de junho de 2014. 

de junho de 2014. 

2014. 

PARA A PROVA PRÁTICA  

Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço - CACON - 30h 

NOME DO CANDIDATO 

ANA CAROLINA PASTL PONTES - 1982926 SSP-A
 

- CACON - 30h 

NOME DO CANDIDATO 

AUSTRY FERREIRA DE LIMA - 550065 SSP-AL 

SHYRLENE SANTANA SANTOS NOBRE - 1349238 SSP
 

CACON - 30h 

NOME DO CANDIDATO 

JOCELA CRISTINA DOS SANTOS - 357056 SSP-AL
 
 
 

Maceió-AL, 29 de maio de 2014. 
 
 
 

Roberto Jorge Vasconcelos dos Santos 
Diretor Presidente – FUNDEPES 

 
 
 

Paulo Luiz Teixeira Cavalcante 
Programa de Consolidação da Relação Ensino/Atenção à Saúde do HUPAA

Diretor Geral - HUPAA  

FUNDEPES 

Hospital Universitário disponibilizará equipe para a realização do 
procedimento cirúrgico, bem como todos os equipamentos e instrumentos necessários. Ficará a critério do candidato levar para a prova 
prática o médico auxiliar. Caso o candidato não o faça, o HUPAA disponibilizará um médico residente na área para acompanhar a 

se apresentar para o sorteio da ordem de realização da 
teio, os candidatos terão autorização para se ausentar do local de 

minutos antes do horário agendado para a sua atividade. 

ilmadoras, máquinas calculadoras com acesso a 

, conforme detalhamento constante na tabela do subitem 2.1. 

A 

 

1349238 SSP-SE 

AL 
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