NOTA
A prova de Residência Multiprofissional em Saúde da Unifesp foi composta por 60 questões, sendo
10 de Língua Portuguesa, 10 de Políticas Públicas e 40 de Conteúdo Especializado conforme
Programa. A prova total valia 100 pontos. Cada questão valia 1 ponto. Questões anuladas foram
pontuadas igualmente para todos os candidatos.
A Nota do Candidato foi obtida por meio do seguinte cálculo:
- Número de questões pontuadas (considera tanto questões respondidas corretamente e como
questões anuladas)/Número Total de Questões da Prova = Nota Final
Ex.: 40/60 = 66,66
A nota final com fração se explica pois ela representa o percentual de pontos obtidos em relação ao
total de pontos da prova.
O desempate da Nota Final nos casos em que se fez necessário para a classificação, foi realizado
considerando os critérios do item 7.2 do Capítulo VII do Edital:
7.2 Na hipótese de empate entre os candidatos, os critérios para desempate obedecerão a seguinte ordem:
maior nota da prova objetiva; menor tempo de formação de graduação; maior idade.

Os dados para o desempate foram extraídos da ficha de inscrição dos candidatos, cujos
dados foram informados sob responsabilidade dos mesmos.
Para o 1º Critério: Menor Tempo de Graduação, tomou-se a data de publicação do edital
subtraindo a data de graduação informada pelo candidato, obtendo-se o tempo de graduação
expressa em anos e meses. Assim:
- Data de Publicação do Edital – Data de Graduação do Candidato = Tempo de Graduação.
Os valores negativos representam que o candidato não estava formado na data da publicação do
edital. Valores iguais a zero significa que o candidato tem menos de 1 ano de graduação.
Para o 2º Critério: Maior idade, tomou-se a data de publicação do edital subtraindo da data de
nascimento e dividindo-se por 365 dias para obter a idade do candidato, expressa em anos e meses.
Assim:
- Data de Publicação do Edital – Data de Nascimento / 365 = Idade (anos e meses)

