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Divulgamos os quantitativos de candidatos, que concorrem aos cargos de Nível Superior, a serem 

convocados para a Prova Prática, conforme especificado no item 10 do Edital 63/2013, reproduzido a 

seguir: 

 

 
10. DA PROVA PRÁTICA 

 

10.1. Os candidatos aos cargos/áreas de atuação de Médico - Cardiologista e de Médico - 

Hematologista aprovados na Prova Discursiva, de acordo com os critérios estabelecidos 

no Anexo IV deste Edital, serão classificados em ordem decrescente da nota parcial obtida 

da seguinte forma: 

 

NParcial = (NOE x 2) + (ND x 3), considerando-se que NParcial é a nota parcial, NOE é a 

nota da Prova Objetiva Específica e ND é a nota da Prova Discursiva. 

 

10.1.1. Somente serão convocados para as Provas Práticas de Médico - 

Cardiologista e de Médico - Hematologista os candidatos considerados aprovados 

e classificados conforme subitem 10.1 até a posição indicada no Anexo I deste 

Edital, respeitando-se os casos de empate na última posição. 

 

10.1.2. Os demais candidatos aos cargos/áreas de atuação de Médico - 

Cardiologista e de Médico - Hematologista não convocados para a Prova Prática 

conforme subitem 10.1.1 estarão automaticamente eliminados do presente 

concurso. 

 

 

Quantitativos de candidatos, que concorrem aos cargos de Nível Superior, a serem convocados para a 

Prova Prática: 

 

 

CARGO 

Vagas de Ampla Concorrência Vagas de Portadores de Deficiência 

Nº de 
candidatos 
aprovados 
na Prova 

Discursiva 

Nº máximo 
de 

convocados 
para a 
Prova 
Prática 

Nota 
de 

corte 

Nº de 
candidatos 

a serem 
convocados 

Nº de 
candidatos 
aprovados 
na Prova 

Discursiva 

Nº máximo 
de 

convocados 
para a 
Prova 
Prática 

Nota 
de 

corte 

Nº de 
candidatos 

a serem 
convocados 

NS-07 Médico - Cardiologista 13 27 - 13 - - - - 

NS-09 Médico - Hematologista 8 15 - 8 - - - - 

 

 

 

Comissão Executiva. 


