
EXAME AMRIGS E ACM 2014
AMRIGS – ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL

ACM – ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA
Edital Nº 13/2014 – Retificação do Edital de Abertura

A Associação Médica do Rio Grande do Sul e a Associação Catarinense de Medicina tornam público o presente Edital para
divulgar o que segue:

ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO:

1. Conforme edital da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina – SES/SC, estão abertas vagas para a especialidade
com pré-requisito Hematologia e Hemoterapia Pediátrica no Hospital Joana de Gusmão, conforme segue:

Localidade Instituição Especialidade Pré-requisito Duração Nº Total de
Vagas Taxa R$

Florianópolis/SC Hospital Infantil Joana
de Gusmão - HIJG

Hematologia e
Hemoterapia
Pediátrica*

Pediatria 2 anos 02 150,00

* Em fase de aprovação (é de RESPONSABILIDADE do candidato a opção de concorrer as vagas que se encontram em fase de
credenciamento. Caso a vaga não seja aprovada, não haverá devolução da taxa de inscrição).

2. Tendo em vista a inclusão da especialidade mencionada no item 1 deste Edital, os candidatos já inscritos e homologados,
poderão solicitar alteração somente para essa especialidade, até o dia 25/11/2014, desde que atentem-se ao item 3.8.3.1
do edital de abertura. A solicitação de alteração deverá ser encaminhada para o e-mail
atendimento.concursos1@fundatec.org.br, com o assunto ALTERAÇÃO DE ESPECIALIDADE – ACM, e no corpo do e-
mail, deverá estar descrita a especialidade que será abdicada, assim como a solicitação de que deseja concorrer as vagas
da especialidade Hematologia e Hemoterapia Pediátrica

3. No dia 26/11/2014, será publicada nos portais da AMRIGS e ACM a lista dos candidatos que tiveram suas solicitações
deferidas.

As demais informações contidas no Edital de Abertura e suas retificações permanecem inalteradas.

Porto Alegre, 21 de novembro de 2014.
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