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PROVA AMB, AMRIGS, ACM E AMMS 02/2021 

 
EDITAL Nº 09/2021 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO APÓS 

RECURSO 

 

A Associação Brasileira de Medicina, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a Associação Catarinense de 
Medicina e a Associação Médica de Mato Grosso do Sul tornam público o presente edital para informar o que 
segue: 

 

1 RESULTADO DOS RECURSOS 

1.1 RECURSOS INDEFERIDOS 

1.1.1 O candidato de inscrição nº 61302831289-4 teve seu recurso indeferido, pois trata-se de recurso que aponta 
impossibilidade de ser aceita inscrição, por conta da documentação exigida no edital do certame ter sido entregue 
intempestivamente. Segundo consta, um dia após o prazo. Alega, a recorrente, que no último dia do prazo incidiu 
feriado municipal na localidade onde reside, sendo esta a justificativa. 
Em recursos anteriores, evidenciados em outros certames, já se solidificou posição no sentido de apontar que 
eventual feriado local não altera, e nem pode alterar o calendário editalício, o mesmo tratamento que se dá em 
relação aos horários diferenciados de vários Estados do Norte e Nordeste brasileiros, que devem reger-se pelo 
horário de Brasília. 

 
1.1.2 O candidato de inscrição nº 61302832249-8 teve seu recurso indeferido, pois trata-se de recurso que se opõe 
ao juízo opinativo que indeferiu o benefício da isenção do valor da matrícula, pois a candidata não trouxe 
argumento ou documentação capazes de alterar o tanto quanto opinado. 

 

2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇOES DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM SEU RECURSO INDEFERIDO 

2.1 Caso tenha interesse em permanecer na PROVA AMB, AMRIGS, ACM E AMMS 02/2021, o candidato deverá 
efetuar o pagamento do valor integral da taxa de inscrição até o último dia do prazo previsto no Cronograma de 
Execução do Edital de Abertura. 

 

 
Porto Alegre, 08 de outubro de 2021. 

 
 

Dr. Antônio Carlos Weston  
Coordenador da Prova 
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