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UNIDADE: INSTITUTO ADOLFO LUTZ  
CONCURSO PÚBLICO: MEDICO I 
ESPECIALIDADE(S): PATOLOGIA 
I.E. Nº  001/2018  EDITAL Nº 018/2018 
 
 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

O Instituto Adolfo Lutz, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da 

Comissão Especial de Concurso Público, considerando o estabelecido em Edital de Abertura de Inscrição do presente 

certame, CONVOCA PARA A PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS, os candidatos inscritos no 

Concurso Público para o cargo de Médico Patologista. 

 

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO 

 

DATA: 18/11/2018 

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES:   07:45 horas 

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 08:00 horas 

LOCAL DA PROVA: Instituto Adolfo Lutz  – Prédio Central – 2º andar – Anfiteatro. 

ENDEREÇO: Av. Dr. Arnaldo, 355 – CEP 01246-000 – São Paulo - SP 

Os candidatos deverão comparecer ao local indicado 30 minutos antes do horário estabelecido para abertura dos 

portões, munidos de Protocolo de Inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2, borracha macia e 

original de um dos documentos abaixo: 

- Cédula de Identidade – RG ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE (quando for o caso); 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

- Carteira Nacional de Habilitação – CNH; ou 

- Passaporte. 

 

Não serão aceitos quaisquer outros documentos diferentes dos acima descritos e os mesmos deverão estar em 

perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato. 

 

Terá acesso ao recinto da prova somente o candidato que exibir no ato, um dos documentos acima solicitados. 

 

Após os fechamentos dos portões, não será permitida a entrada de candidato retardatário, independente do motivo 

alegado. 

 

Será excluído do certame o candidato que durante a realização da prova for surpreendido em comunicação verbal, por 

escrito ou por qualquer outra forma, bem como se utilizando de livro, anotação, impresso não permitido, máquina 

calculadora, qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação e/ou similares. 

 

Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado. 


