Informe – 02.10.2017

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PRCEU – COREMU
Processo Seletivo para preenchimento das vagas dos
Programas de Residência em Área Profissional da Saúde nas
modalidades Uni e Multiprofissional para o período letivo 2018-2020
Local da Prova da Segunda Fase (P2)
O candidato convocado realizará a segunda fase deste Processo Seletivo no município que sedia o
programa de residência de 1ª ou única opção assinalada durante a inscrição. Seguem as cidades e os
endereços para a prova dissertativa da segunda fase (P2):
Cidade

Escola

Endereço

Bairro

Bauru

USP - Faculdade de Odontologia
de Bauru - FOB

Alameda Dr. Octávio Pinheiro
Brisolla, 9-75

Vila Universitária

Ribeirão
Preto

USP - FFCLRP - Bloco 4 - Didático
Exatas

Avenida Bandeirantes, 3900

Monte Alegre

São
Paulo

USP - Instituto de Matemática e
Estatística

Rua do Matão, 1010

Cidade
Universitária,
Butantã

Horário da prova: 13h30 - abertura dos portões.
14h - fechamento dos portões e início da aplicação.
Não serão admitidos candidatos que chegarem após o fechamento dos portões.
Duração da prova: 3 (três) horas.
Orientação para acesso ao campus da USP (Cidade Universitária, Butantã, São Paulo, SP) no domingo,
dia 08.10.2017:
- Como chegar ao campus:
1. Transporte público: linhas de ônibus 8012-10 e 8022-10, que ligam a estação Butantã do Metrô, Linha
4 (Amarela), à Cidade Universitária. No período da manhã, em virtude de interdição da Av. Afrânio
Peixoto (que dá acesso à Portaria Principal - P1 - do campus) devido a evento esportivo do município,
estas linhas entrarão no campus pela Portaria 3 (P3), próxima ao nº 3000 da Av. Corifeu de Azevedo
Marques. No período da tarde esse acesso se dará pela Portaria Principal (P1).
2. Transporte individual:
Portaria Principal (P1): a Av. Afrânio Peixoto, que dá acesso a esta Portaria, estará interditada de 5h30
a 10h, prejudicando o acesso nesse horário.
Portaria 2 (P2), localizada à Av. Escola Politécnica: aberta de 5h a 15h30.
Portaria 3 (P3), próxima ao nº 3000 da Av. Corifeu de Azevedo Marques: aberta de 5h a 15h30.
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3. Pedestres:
Todas as portarias estarão liberadas para entrada e saída de pedestres.
- Como sair do campus:
Após 15h30, a saída de veículos se dará pela Portaria Principal (P1) exclusivamente.

Orientação para acesso ao campus da USP (Ribeirão Preto) no domingo, dia 08.10.2017:
Sugerimos que seja utilizada a portaria localizada no final da Av. do Café.

- Como sair do Campus:
A saída do campus se dará somente pelo portão localizado no final da Av. do Café.

Análise Curricular Presencial
Os candidatos convocados para a segunda fase deverão agendar, a partir do dia 02 de outubro de 2017,
na seção “Usuários” do site da Fuvest, data e horário (compreendidos no período de 09 a 11 de outubro
de 2017) para entrega de três cópias impressas de seu curriculum vitae e uma cópia de cada um dos
documentos comprobatórios (acompanhada do respectivo original, para conferência), organizados por
itens, na ordem em que forem citados, conforme a tabela de Atividades (páginas 14 e 15 do Edital do
Processo Seletivo).

Lista de Candidatos Convocados para a Segunda Fase.
Em seguida ao nome do candidato, está indicada a região (cidade) onde o candidato deverá realizar a
segunda fase do Processo Seletivo.
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