Mesmo padrão de menus para todas cidades assistidas.
*posicione o cursor do mouse sobre a cidade de interesse (Ribeirão Preto, Américo
Brasiliense e Franca) que o menu irá aparecer no lado direito para clicar na opção
desejada.

Funções de cada menu.
Editais ativos com período de inscrição em aberto.
Editais com as inscrições encerradas, porém, com
provas ainda acontecendo mas ainda sem a
classificação final. Aqui o candidato pode
acompanhar todas publicações relativas às provas,
gabaritos e notas.
Editais que ainda irão abrir o período de inscrição.

Acompanhar Processos Seletivos que já fizeram a
classificação final dos candidatos e foi homologado.
Nesta página é possível consultar a validade do
processo seletivo, quantidade de candidatos
aprovados, quantidade de candidatos convocados
pela lista Geral e de Portadores de Necessidades
Especiais (P.N.E.
(P.N.E.)) .

Página destinada aos editais antigos que não
constam no novo sistema. Podem ser conferidas
informações como edital de inscrições, notas,
gabaritos e classificação final.

AREA DO CANDIDATO
• Espaço destinado às informações pessoais do candidato e acompanhamento
dos editais que se inscreveu.
• É possível alterar/atualizar dados pessoais de endereço, telefone e ee-mail.
• Acompanhar sobre cada edital em que estiver inscrito as informações de:
data, horário e local de provas, notas, classificação e ainda acompanhar o
número de convocados e a validade do edital.
• ATENÇÃO: Há uma “Área do Candidato” para cada cidade (Ribeirão Preto,
Américo Brasiliense e Franca), assim o candidato deve acessar conforme a
cidade que se inscreveu.

Para o 1º acesso, digite o CPF e em
seguida clique em “Esquecia a Senha”
– o sistema irá enviar uma senha
provisória para seu ee-mail.

ATENÇÃO!
Dependo da configuração ANTIANTI-SPAM de seu ee--mail, é possível que o ee-mail da senha provisória caia na pasta
de Lixo Eletrônico ou de Spams.
Para evitar este problema, antes de confirmar o envio do ee-mail, acesse as configurações do seu ee--mail e
configure como CONFIÁVEL no ANTIANTI-SPAM o ee--mail selecao@hcrp.usp.br para desbloquear seu recebimento.

Após clicar em “Esqueci a Senha” a página irá gerar uma janela pedindo a confirmação
do procedimento para gerar nova senha (provisória) e posterior envio para o ee-mail.

Fique atento a essa mensagem que irá informar para qual eemail a senha foi enviada, caso o ee-mail mostrado não seja o seu
ou que não esteja mais usando, entre em contato pelo telefone
informado para proceder com a correção.

Após receber a senha provisória em seu ee-mail,
acesse novamente a área do candidato, digite
seu CPF e no campo Senha, digite a senha
provisória exatamente como constar no ee-mail,
depois clique no botão Entrar.

DICA!
Caso tenha algum problema, feche todas as janelas do navegador, em seguida abra uma
nova janela entre na página da FAEPA acione as teclas CTRL+F5, depois entre na Área do
Candidato e siga as orientações acima. Caso não tenha sucesso entre em contato conosco
pelo telefone informado no site.

Após digitar a senha provisória e clicar no botão Entrar, irá carregar essa página onde
o candidato deve cadastrar sua nova senha que será definitiva, portanto, a que será
utilizada em um novo acesso em um momento posterior.

Deve-se digitar a nova senha no campo Nova Senha e repetiDeverepeti-la
no campo Confirmar, em seguida clique no botão Confirmar.
Fique atento ao local indicado pela seta vermelha acima, onde já
deverá constar o nome completo do candidato.

Nome completo do
candidato

Clique em “ver edital”
para acessar a página
do edital e os arquivos
correspondentes .

Nº de convocados
da lista geral de
classificados.

Clique aqui para
alterar endereço,
telefone e e-mail.
Data de validade do
processo seletivo.

Nº de convocados
da lista de
Portadores de
Necessidades
Especiais.

Clicar aqui para mais
informações do edital: data,
horário e local de prova, nota.

