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PROVA AMB, AMRIGS, ACM E AMMS 01/2022  

 

EDITAL Nº 12/2022 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES 

 

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 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Lista Definitiva de candidatos com inscrições homologadas encontra-se disponível no site da 
FUNDATEC, www.fundatec.org.br.  

 

2 DO RESULTADO DOS RECURSOS  

A Comissão de Concursos realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos durante o 

período de 11 a 14/11/2022, decidindo o que segue:  

 

2.1 RECURSOS DEFERIDOS  

2.1.1 O candidato de inscrição n° 67702292882-6 teve seu pedido de não concorrer as cotas de afro-
brasileiros deferido. 

2.1.2 Os candidatos de inscrição n° 67701275737-2 e 67702293202-3 tiveram seu pedido de 
alteração de local de realização de prova deferido, conforme item 4.1.9.1.1 do Edital de Abertura. 

2.1.3 O candidato de inscrição nº 67702289512-6 teve seu pedido de Sala para Amamentação 

deferido, conforme análise da comissão de Concursos. 

2.1.4 O candidato de inscrição 67702279587-8 teve seu pedido de Uso de Aparelho auxiliar para 
Verificação da glicemia deferido, conforme análise da comissão de Concursos. 

2.1.5 O candidato de inscrição nº 67702292291-0 teve seu recurso deferido, passando a constar 

como “Sim” da participação no Programa “Mais Médicos”.  

 

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS  

2.2.1 O candidato de inscrição n° 67702299126-0 teve seu recurso indeferido, tendo em vista que 

não é permitido alterar a especialidade após a efetivação do pagamento do boleto bancário, conforme 
item 4.4.6 do Edital de Abertura.  

2.2.2 O candidato de inscrição n° 67702261502-6 teve seu recurso indeferido, pois não enviou 

argumentações consistentes, conforme as estabelecidas para a interposição. 
 

3 RESULTADO DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

3.1 Os candidatos de inscrição n° 67703289964-0, 67702269412-8 e 67702269197-1 continuaram com 

suas fotos “não aceitas” na ficha de inscrição. Portanto, deverão comparecer na sala de Coordenação 
de seu Local de Prova, disponível para consulta no link “Consulta de Data, Hora e Local da Prova 
Teórico-Objetiva”, no horário previsto para a abertura dos portões, conforme Edital de Data, Hora e 
Local da Prova Teórico-Objetiva – ambos disponíveis para consulta a partir da data prevista no 
Cronograma de Execução do Edital de Abertura - para realizar o registro fotográfico e obter autorização 

de entrada na sala de realização de prova. 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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Porto Alegre, 17 de novembro de 2022. 

 

Dr. Antônio Carlos Weston 
Coordenador da Prova 

http://www.fundatec.org.br/

