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A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – ISCMSP torna público que o local de aplicação das provas 

práticas do Concurso de Seleção dos Candidatos à Residência Médica para o ano de 2022 está disponível para 

consulta no endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, por meio de busca individual, devendo o 

candidato, para tanto, informar os dados solicitados. 

 

1 A PROVA PRÁTICA será aplicada no dia 18 de dezembro de 2021 (sábado). 
 

2 A aplicação obedecerá ao seguinte cronograma, conforme horários oficiais de Brasília/DF: 
 

2.1 TURMA DA MANHÃ 

a) abertura dos portões: 7 horas. 

b) fechamento dos portões: 7 horas e 30 minutos. 
 

2.2 TURMA DA TARDE 

a) abertura dos portões: 12 horas. 

b) fechamento dos portões: 12 horas e 30 minutos. 
 

3 O candidato somente poderá realizar a prova prática no local designado, e no seu respectivo turno, conforme a 

consulta individual disponível no endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br 
 

4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova prática com antecedência mínima 

de 30 (trinta) minutos do horário fixado para a abertura dos portões, de acordo com o seu turno, munido do 

comprovante de local de prova e do documento de identificação original válido.  
 

4.1 O candidato não poderá ingressar no local de prova após o horário fixado para o fechamento dos portões, bem 

como trocar o turno de aplicação. 
 

5 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização da prova, bem como 

o comparecimento no horário determinado. 
 

6 Não serão aceitos, em hipótese alguma, solicitações de troca de turnos (manhã ou tarde). 
 

7 A prova prática não será realizada fora do local, data e horário determinados, e não será realizada segunda 

chamada ou repetição das provas, seja qual for o motivo alegado. 
 

8 O candidato não poderá alegar que não conhecia o local de realização da prova como justificativa de ausência. O 

não comparecimento por qualquer motivo será considerado como desistência do candidato, resultando em sua 

eliminação. 
 

9 O candidato não poderá ter identificação de sua instituição de origem (camiseta, avental etc.), sob pena de 

exclusão do concurso. Não haverá necessidade de utilizar avental durante a prova. 

 

10 Não haverá adaptação do exame às condições do candidato, com deficiência física ou não. 

11 Será eliminado do concurso o candidato que for surpreendido portando:  

https://concursos.quadrix.org.br/
https://concursos.quadrix.org.br/
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a) aparelhos eletrônicos, tais como: bipe, telefone celular, smartphones, walkman®, aparelho portátil de 

armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, máquinas calculadoras, agendas 

eletrônicas ou similares, notebook, tablets, iPod®, palmtop, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer 

receptor ou transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.;   

b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros e protetor auricular. 

 

11.1 O Instituto QUADRIX recomenda que, no dia de realização da prova, o candidato não leve nenhum dos objetos 

citados no item 11.  

 

11.2 É recomendável que o candidato leve o mínimo possível de pertences, pois estes deverão ser entregues e 

acondicionados na chapelaria do local.  

 

11.3 Os objetos acondicionados na chapelaria somente serão entregues aos candidatos após autorização da 

coordenação do concurso. 

 

12 Todos os candidatos serão submetidos ao detector de metal. 

 

13 Não será permitida a consulta a nenhum tipo de material, como livros, apostilas, anotações, códigos ou qualquer 

outra fonte de dados. 

 

14 Os candidatos convocados para o turno da manhã deverão aguardar a liberação para a saída do prédio, até que 

todos os candidatos de seu turno já tenham realizado a prova. Por motivos de segurança e sigilo do conteúdo das 

provas, o horário programado para saída dos candidatos do turno da manhã é aproximadamente as 13 horas. 

 

15 A saída do candidato do prédio antes da liberação pela Coordenação do Concurso acarretará sua desclassificação 

e exclusão do Concurso. 

 

16 Após autorização para saída, os candidatos deverão, obrigatoriamente, deixar o local de prova imediatamente. 

 

17 Considerando as recomendações e medidas dos centros e departamentos governamentais, serão observados os 

cuidados de distanciamento social e higienização, devendo o candidato: 

a) comparecer e permanecer no local de provas fazendo uso de máscara de proteção facial, com cobertura total de 

nariz e boca. Não será permitida a entrada, nem a permanência no local de provas, de candidato que estiver sem a 

máscara; 

b) submeter-se à medição de temperatura na entrada do prédio; e 

c) dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de provas ao chegar ao local de provas. 

 

17.1 O candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção pessoal 

utilizado (máscaras, luvas etc), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Não será permitido o descarte 

desse material no local de provas. 
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17.2 Recomenda-se, ainda, que o candidato leve máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de sua 

prova, considerando as recomendações dos órgãos de saúde; e leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de 

água. 

 

18 O candidato deverá ler e seguir as orientações do Protocolo de Biossegurança divulgado no mesmo endereço 

eletrônico de consulta de local de prova. 

 

19 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital de abertura do concurso, do qual não poderá 

alegar qualquer desconhecimento. 

 

20 A inscrição do candidato implica em conhecimento e aceitação das condições estabelecidas nos regulamentos 

publicados. 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2021. 
 

 
Dr. Rogério Pecchini  

Diretor Executivo da ISCMSP 

 

Dr. Diego Figueira Falcochio  

Coordenador-Geral da COREME 

 


