
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
_____________________________________________________________________________ 

 

UNIDADE: DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO – DPME 
CONCURSO PÚBLICO: Médico I nas seguintes especialidades: Cardiologia, Clínica Médica, 
Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Legal e Perícia Médica, Medicina do 
Trabalho, Neurologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria e Urologia. 
EDITAL 001/2014 
 
Em cumprimento ao Capítulo XI – Da Avaliação de Títulos e seu Julgamento do Edital de Abertura 
tem o presente Edital a finalidade de tornar pública a Convocação para a Entrega de Títulos. 
 
1. Somente os candidatos considerados habilitados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 

incluindo os empatados na última posição e todos os candidatos com deficiência habilitados 
serão convocados para a Avaliação de Títulos. 
 

2. Os candidatos habilitados na prova objetiva deverão acessar o endereço eletrônico do IBFC 
(www.ibfc.org.br) durante o período de 02 a 04 de Setembro de 2014, localizar o link 
denominado “Avaliação de Títulos”, inserir seu número de inscrição e data de nascimento, 
selecionar os campos correspondentes à Avaliação de Títulos que possui, preencher 
corretamente o formulário conforme instrução, enviar os dados e imprimir o formulário de 
“Avaliação de Títulos”. 
 

3. O formulário impresso de “Avaliação de Títulos” devidamente assinado deverá ser 
encaminhado via SEDEX ao IBFC impreterivelmente até 05 de Setembro de 2014, juntamente 
com a cópia frente e verso autenticada dos “Documentos” declarados através do site para o 
seguinte endereço: Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra 
– SP – CEP 06763.020, indicando como referência no envelope “Médico I - DPME - “Avaliação 
de Títulos”. 

 

4. Caso o candidato não tenha qualquer título válido para o cargo em que se inscreveu, de 
acordo com as especificações contidas no “Capítulo XI – Da Avaliação de Títulos e seu 
Julgamento” constante do Edital de Abertura nº 01/2014, terá atribuída nota 0,00 (zero) na 
Avaliação de Títulos, que possui caráter apenas classificatório. 

 

5. Todas as informações quanto à Avaliação dos Títulos e seu julgamento constam do Edital de 
Abertura nº 01/2014, Capítulo XI. 

 
 

 

http://www.ibfc.org.br/

