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EDITAL DE PRORROGAÇÃO 
 

A SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / Programa de Atenção Integral a Saúde, torna 

pública as seguintes retificações. 

 

ONDE SE LÊ 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1.  As inscrições serão realizadas, via internet, no período de 08 de Junho a 02 de Julho de 2012, no site 

www.spdmpais.org.br. 

  

2.10. A partir de 04 de Julho de 2012 o candidato deverá conferir no site www.spdmpais.org.br as inscrições 

homologadas (efetivadas). Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 

pelo telefone (0XX11) 4701-1658, para verificar o ocorrido. 

 

3. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

3.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá enviar o requerimento Anexo II e laudo médico, com 

data de postagem até o dia 03 de Julho de 2012, via SEDEX à Av. Dr. José Maciel, 560 - Jd. Maria Rosa - CEP 

06763-270 – Taboão da Serra – SP, com o título de PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SPDM/PAIS. 

 

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

 

5.1. A aplicação da prova objetiva está prevista para 15 de Julho de 2012, podendo ser alterada por critério da 

SPDM/PAIS. 

 

5.2. O candidato deverá consultar o cartão de convocação para a prova objetiva a partir do dia 09 de Julho 
de2012, através do site www.spdmpais.org.br, para obter as informações de data, local e horário das provas. 

 
 

7. DOS TÍTULOS 
  

 

 

7.2. O candidato que tiver sua inscrição homologada (efetivada) deverá acessar no período de 10 a 11 de julho 
de 2012 o site www.spdmpais.org.br localizar o link denominado “Prova de Títulos”, inserir seu nº de 

inscrição e data de nascimento, selecionar os campos correspondentes aos títulos que possui, preencher 

corretamente o formulário conforme instrução, enviar os dados e imprimir o formulário de “Avaliação de 
Títulos”. 

 

7.3. O formulário de “Avaliação de Títulos” devidamente assinado e os “Documentos“ que foram informados 

através do site, deverão ser encaminhados via Correio pelo serviço de SEDEX para Avenida Doutor José 

Maciel, nº 560, Jardim Maria Rosa, CEP 06763-270, no Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, 

indicando como referência no envelope TÍTULOS – SPDM/PAIS, com data de postagem até o dia 12 de julho 
de 2012. 

 
 

LEIA-SE 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1.  As inscrições serão realizadas, via internet, no período de 08 de Junho a 12 de Julho de 2012, no site 

www.spdmpais.org.br. 
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2.10. A partir de 16 de Julho de 2012 o candidato deverá conferir no site www.spdmpais.org.br as inscrições 

homologadas (efetivadas). Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 

pelo telefone (0XX11) 4701-1658, para verificar o ocorrido. 

 

3. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

3.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá enviar o requerimento Anexo II e laudo médico, com 

data de postagem até o dia 13 de Julho de 2012, via SEDEX à Av. Dr. José Maciel, 560 - Jd. Maria Rosa - CEP 

06763-270 – Taboão da Serra – SP, com o título de PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SPDM/PAIS. 

 

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

 

5.1. A aplicação da prova objetiva está prevista para 22 de Julho de 2012, podendo ser alterada por critério da 

SPDM/PAIS. 

 

5.2. O candidato deverá consultar o cartão de convocação para a prova objetiva a partir do dia 17 de Julho de2012, 

através do site www.spdmpais.org.br, para obter as informações de data, local e horário das provas. 

 

7. DOS TÍTULOS 
  

 

 

7.2. O candidato que tiver sua inscrição homologada (efetivada) deverá acessar no período de 17 a 18 de julho 
de 2012 o site www.spdmpais.org.br localizar o link denominado “Prova de Títulos”, inserir seu nº de 

inscrição e data de nascimento, selecionar os campos correspondentes aos títulos que possui, preencher 

corretamente o formulário conforme instrução, enviar os dados e imprimir o formulário de “Avaliação de 
Títulos”. 

 

7.3. O formulário de “Avaliação de Títulos” devidamente assinado e os “Documentos“ que foram informados 

através do site, deverão ser encaminhados via Correio pelo serviço de SEDEX para Avenida Doutor José 

Maciel, nº 560, Jardim Maria Rosa, CEP 06763-270, no Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, 

indicando como referência no envelope TÍTULOS – SPDM/PAIS, com data de postagem até o dia 19 de julho 
de 2012. 

 
 

 

 Santa Catarina, 03 de Julho de 2012. 

 

Mario Silva Monteiro 

Superintendente SPDM/PAIS 

 


