FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FUNDATEC
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – PSU/RUMS 2021

EDITAL Nº 07/2021 – CANDIDATOS QUE SELECIONARAM MAIS DE UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA NA
MESMA INSTITUIÇÃO (ESP E UNISINOS) E ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, por este Edital, torna pública a
presente divulgação que retifica as seguintes informações:

1. Conforme Edital de Abertura, item 4.15.4, o candidato não poderá se inscrever em mais de um Programa de
Residência Uni e Multiprofissional em Saúde por instituição.
1.1 Sendo assim, os candidatos que realizaram inscrição contendo mais de um programa de residência para a
mesma instituição (ESP e Unisinos) deverão acessar o Formulário Online para seleção de apenas um Programa
de Residência por Instituição, disponível no site da FUNDATEC, até o dia 25/10/2021, para regularizar a situação
de sua inscrição.
1.1.1 Importante: entende-se como "uma inscrição" o processo único de seleção de residências e a geração de
boleto de pagamento no mesmo ato. Não serão analisados, pedidos realizados em processos de inscrições e
pagamentos realizados separadamente.
1.2 Os candidatos que realizaram inscrições com pagamentos separados, considerar-se-á o disposto no item 4.15.6
do Edital de Abertura.
1.3 Os candidatos que não se manifestarem pelo Formulário Online no período previsto, terão apenas um programa
da mesma instituição deferido na sua inscrição, selecionado pelo sistema de forma aleatória, devendo o candidato,
em caso de não concordância, se manifestar no período de recurso da homologação das inscrições – lista
preliminar.
1.4 Os candidatos terão direito a devolução do valor da taxa do programa bloqueado, pelo motivo disposto no item
1.1, se efetivamente pago. Os procedimentos serão informados no Edital de Homologação das Inscrições – Lista
Definitiva.
1.4.1 Em casos que se faz necessária a devolução de taxa de inscrição, será descontado o valor de R$ 10,00
referente aos custos de tarifas bancárias.
2. Diante o exposto acima, alteram-se as datas abaixo do cronograma de execução do Edital de Abertura, que
passam a ser conforme segue e não como constou:

Datas

Evento

28/10/2021
29/10 e 01/11/2021
(até às 17h)
04/11/2021

Divulgação da listagem de inscritos com programas escolhidos – Lista Preliminar.
Período de Recurso para a Lista Preliminar de Inscritos.
Divulgação da listagem de inscritos com programas escolhidos – Lista Definitiva.

2.1 As demais datas permanecem inalteradas.
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Porto Alegre, 22 de outubro de 2021.

Carlos Henrique Castro
Presidente da FUNDATEC
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