
 
 

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 
EDITAL N.º 12, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015 FESF-SUS. 

 
38º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. 

LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA 
 
 
A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF-SUS, sediada na cidade de Salvador - Bahia,  em conformidade com os 
Editais 01/2015 de 23 de dezembro de 2014, Edital 02 de 30/12/2014, Edital 03 de 05/01/2015, Edital 04 de 12/01/2015, Edital 05 
de 16/01/2015 e Edital 06 de 20/01/2015,  torna público o horário e o local de realização da prova objetiva  dos candidatos 
inscritos no PROCESSO SELETIVO PÚBLICO RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. 

1. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e será aplicada no dia 07 de fevereiro de 2015, com início às 09h00min (horário 
oficial de Brasília/DF), nos seguintes locais e endereços: 

2. O acesso aos locais de realização das provas serão fechados 30 minutos antes do horário marcado para iniciar a prova; 

2.1 Os examinandos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico informado na inscrição para verificar o seu local 

de provas, entre os listados acima. O examinando somente poderá realizar a prova no local designado pela FESFSUS na 

consulta individual disponível no endereço eletrônico supracitado.  

2.2 O examinando deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência mínima de 60 

(sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada 

em material transparente e do documento de identidade original( em caso de roubo, trazer Boletim de Ocorrência juntamente 

com outro documento com foto).  

2.3 Não será permitido o uso de borracha e/ou corretivo de qualquer espécie durante a realização das provas.  

    3.  No dia de realização da prova objetiva, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no EDITAL DE ABERTURA 
N.º   01 | FESF, 23 DE DEZEMBRO DE 2014, notadamente aquelas dispostas nos subitens 8.1 e 8.2.29; 

4. O examinando que, durante a aplicação das provas, estiver portando e/ou utilizando material proibido, ou se utilizar de 
qualquer expediente que vise burlar as regras deste edital,  terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 
certame. 

5 Será eliminado do certame o examinando que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos 
eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, 
máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 5.1 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os examinandos deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos 
e/ou materiais não permitidos em envelope de segurança não reutilizável,fornecido pelo fiscal de aplicação, que deverá 
permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente poderá ser aberto após o examinando deixar o local de 
provas. Por razões de segurança, os examinandos somente poderão utilizar celulares e/ou outros aparelhos eletrônicos após a 
saída do local de provas 

 5.3 A FESFSUS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
realização da prova, nem por danos neles causados. 

6.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no site da FESF/SUS.  
 
 
 

Salvador/BA, 05 de fevereiro de 2015. 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral da FESF-SUS 


