
   

 

 

AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ADAPS 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO RESERVA 

EDITAL Nº 01, ADAPS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR E DEMAIS ATOS 
 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE - ADAPS, no uso de suas atribuições e considerando o Edital nº 01/2021 para provimento de 
vagas e cadastro reserva de Tutor Médico e Médico de Família e Comunidade, torna público as demais 
fases: 
 

 
1. O resultado da análise dos recursos contra as questões da prova objetiva e gabaritos 
preliminares, será divulgado no site do IBFC www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data 
prevista de 23/03/2022. 
 
2. O resultado preliminar da Prova Objetiva – 1ª Etapa, da Avaliação dos Títulos (Médico Tutor) 
- 2ª Etapa e da Análise dos Laudos Médicos, nos termos do Edital nº 01/2021, será divulgado 
no site do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data prevista de 23/03/2022.  
 
3. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva - 1ª 
Etapa, da Avaliação dos Títulos (Médico Tutor) - 2ª Etapa e da Análise dos Laudos Médicos no 
período das 9h do dia 24/03/2022 até às 16h do dia 25/03/2022, por meio de link 
disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”. 
A Folha de Respostas do candidato ficará disponível somente no prazo recursal do resultado 
preliminar da prova objetiva. 
 
4. O resultado da análise dos recursos contra o resultado/classificação preliminar da prova 
objetiva 1ª Etapa, da Avaliação dos Títulos (Médico Tutor) - 2ª Etapa, da Avaliação dos Laudos 
Médicos e o Resultado Final das referidas etapas serão divulgados no endereço eletrônico 
www.ibfc.org.br, na aba “Resultado” na data prevista de 05/04/2022. 
 
5. Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias. 

 
 

ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA 
Diretor-Presidente 
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