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PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
normas pertinentes a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM SUAS INSCRIÇÕES 
DEFERIDAS, com base no Edital de Abertura de Inscrições para realizarem as Provas Objetivas 
em 09 de fevereiro de 2020, conforme as seguintes orientações:  

 
1 – Abertura, Fechamento dos Portões: 
 
Manhã: Abertura às 8 h – Fechamento às 9 h 

1.1. Os candidatos deverão comparecer com 60 (sessenta) minutos de antecedência do 
horário previsto para o fechamento dos portões.   

 

2 - Documentos aceitos para realização das Provas Objetivas e Proibições 
 
2.1. Os candidatos deverão apresentar munidos de um dos documentos oficiais de 

identificação:  

 Carteira de Identidade (RG); Carteiras de Ordens ou Conselhos Profissionais (OAB, CRC etc); 

Carteira Nacional de Habilitação com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

Passaporte; Certificado de Alistamento Militar; carteiras expedidas pelos Comandos Militares 

(ex-Ministérios Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas 

Polícias Militares; Carteiras de Ordens ou Conselhos Profissionais (OAB, CRC etc); Passaporte;; 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Carteiras funcionais do Ministério Público, 

Magistratura, da Defensoria Pública e outras carteiras expedidas por órgão público que, por Lei 

Federal, valem como identidade. 

A não apresentação de um dos documentos elencados acima, impedirá o(a) candidato(a) da 

realização da prova, ocasionando, em consequência, sua eliminação deste Concurso. 

O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições a fim de permitir, com 

clareza, a identificação do(a) candidato(a). Não serão aceitos documentos de identidade 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados ou qualquer tipo de documentos eletrônicos. 

A identificação especial será exigida, também, do(a) candidato(a) quando o documento de 

identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura, à condição de conservação do 

documento e/ou à própria identificação. 

 

2.2. Durante a realização da prova, não serão permitidos:  
a) o uso de óculos escuros, de boné, de chapéu, de gorro, de lenço que cubra seu rosto, de 

fone de ouvido, de protetor auricular; 

b) fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio, controle de alarme 

de carro, pendrive, calculadora, notebook, ipod, tablet, gravador, ponto eletrônico, 

transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento 

eletrônico; 

c) realizar qualquer espécie de consulta; 

d) comunicar-se entre o(a)s candidato(a)s ou entre este(a)s e pessoas estranhas, oralmente 

ou por escrito; 



e) fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios 

permitidos; 

f) fazer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou 

qualquer outro material literário ou visual.  

 

2.3.  Celular e /ou aparelhos  

O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado antes de 
ingressar na sala e permanecerem desligados durante a aplicação da(s) prova(s), e dentro da 
embalagem plástica. 
 
ATENÇÃO: 
Todas as demais informações os candidatos deverão observar o Capítulo 10  – DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

OBJETIVA  no Edital de Abertura de Inscrições Nº 4 de 04 de novembro de 2019. 
 

3. Procedimentos para consulta do local no site da Fundação VUNESP. 

3.1.  Os candidatos deverão consultar o local e horário da prova no site da Fundação 
VUNESP, no endereço (www.vunesp.com.br) - Concurso EBSRH – Área Médica na aba 
“Concursos”, no link “vunesp.com.br/EBSH1902,  devendo seguir as orientações adiante: 

3.1.1. clicar em Concursos em andamento; 
3.1.2. localizar o Concurso EBSH/1902 ; 
3.1.3. clicar em locais de prova; 
3.1.4. digitar o nome, e/ou CPF e o código de segurança, onde aparecerá o nome do 

candidato, local da prova e horário. 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

 

Brasília, 31 de janeiro de 2020 

 

 

Oswaldo de Jesus Ferreira 

Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
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