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UNIDADE: Hospital Estadual “Dr.Odilo Antunes de Siqueira” de Presidente Prudente 
Concurso: Auxiliar de Laboratório, Técnico de Laboratório, Agente Técnico de Assistência à Saúde 
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I.E. Nº 02/2014 
EDITAL Nº 42/2014 
 
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 
 
O Hospital Estadual “Dr.Odilo Antunes de Siqueira” de Presidente Prudente, da Coordenadoria de Serviços 
de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída 
para o presente certame, torna pública a convocação para a entrega de títulos de todos os candidatos 
habilitados na Prova Objetiva, para os cargos de Auxiliar de Laboratório, Técnico de Laboratório, Agente 
Técnico de Assistência à Saúde (Biologista), Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo), Enfermeiro e 
Agente de Saúde (Auxiliar de Farmacêutico), de acordo com o estabelecido no Capítulo X e Anexo III do 
edital de abertura de inscrições publicado em Diário Oficial do Estado de 26/03/2014, com as seguintes 
orientações: 
 
1. Somente os candidatos considerados habilitados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, ficam 

convocados para a entrega de títulos, e seguirão os critérios estabelecidos no Capítulo X e Anexo III do 

Edital de Abertura de Inscrições, publicado no DOE. de 26/03/2014, ficando os demais candidatos, 

reprovados e eliminados do concurso para todos os efeitos. 

2. Os candidatos habilitados na Prova Objetiva deverão durante o período de 14 a 16 de Julho de 2014, 

acessar o endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, localizar o link denominado ”Avaliação de 

Títulos”, inserir seu número de inscrição e data de nascimento, selecionar os campos correspondentes 

aos títulos que possui, preencher corretamente o formulário de “Avaliação de Títulos” conforme 

instrução, enviar os dados e imprimir o formulário.   

3. O formulário impresso de “Avaliação de Títulos” devidamente assinado deverá ser enviado via correio, 

na modalidade SEDEX, impreterivelmente até 17/07/2014, juntamente com a cópia frente e verso 

autenticada dos “Documentos“ informados através do site, ao IBFC,  para o seguinte endereço: Rua 

Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020, indicando 

no envelope a referência “TÍTULOS – HOSPITAL ESTADUAL DR. ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA DE 

PRESIDENTE PRUDENTE". 

4. Caso o candidato não tenha qualquer título válido para o cargo em que se inscreveu, de acordo com as 

especificações contidas no Anexo III, das Instruções Especiais nº 02/2014, constantes do Edital nº 

15/2014, publicado no DOE. de 26/03/2014, terá atribuída nota 0,00 (zero)  na Avaliação de Títulos. 

5. Somente serão avaliados os títulos e experiência profissional dos candidatos em conformidade com o 

determinado no capítulo X das Instruções Especiais nº 02/2014, constantes do Edital nº 15/2014, 

publicado no DOE. de 26/03/2014. 

 
 
 


