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

ACM – ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA 
 

Resultado dos Recursos da Lista Preliminar de Inscritos e Ajustes de Inscrições 

 

A Associação Médica do Rio Grande do Sul, a Associação Catarinense de Medicina e a FUNDATEC, por este 
Edital, tornam pública o Resultado dos Recursos da Lista Preliminar de Inscritos e Ajustes de Inscrições, nos termos 
abaixo, e comunica o que segue: 

 
RECURSOS 

1. RECURSOS DEFERIDOS 

1.1 Os candidatos de inscrição de nº 31503274334-0, 31502263432-1, 31502274296-8, 31502234972-0, 
31502267773-1, 31502271084-6, 31502272892-9, 31502274398-5, 31502267243-0, 31502265661-3, 31502249346-0, 
31502267790-8, 31503263260-5, 31502234937-8, 31502264170-9, 31502272766-7, 31503259347-9, 31502263415-5, 
31502252290-4, 31502240227-9, 31502259877-6, 31502237504-3 e 31502268188-2 tiveram seus recursos deferidos e 
suas inscrições homologadas considerando o preenchimento do Currículo Eletrônico dentro do prazo estipulado.  

1.2 Os candidatos de inscrição nº 31502239297-8, 31503234434-5, 31502247617-4, 31502247506-9, 
31502248357-1, 31502265951-7, 31502231360-0, 31502237230-6, 31502258584-6 31502231903-4, 31502232690-2, 
31502269474-2 e 31502272733-2 tiveram seus recursos deferidos e suas inscrições ajustadas conforme Formulário de 
Solicitação para Alteração e/ou Devolução de Valor.  

1.3 O candidato de inscrição nº 31502243822-1 teve seu recurso deferido.  

1.4 Os candidatos de inscrição nº 31502264716-3, 31502255200-0 e 31502256125-5 tiveram seus pedidos de 
devolução deferidos, no entanto devem encaminhar o Formulário de Solicitação para Alteração e/ou Devolução de 
Valor até o dia 04 de novembro. 

1.5  O candidato de inscrição nº 31502268600-3, teve seu pedido de troca de especialidade concedido, sendo 
assim deverá efetuar um depósito no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) na conta da FUNDATEC Banco 
do Brasil Agência 1249-1 Conta Corrente: 9240-1, até o dia 04 de novembro, para que este ajuste seja concretizado. O 
depósito deverá ser identificado e o comprovante de depósito encaminhado para o e-mail 
concursos@fundatec.org.br.  

 RECURSOS INDEFERIDOS 

1.6 O candidato de inscrição nº 31502238394-9, teve seu pedido de recurso indeferido, pois está devidamente 
inscrito no PRM solicitado.  

1.7 Os candidatos de inscrição nº 31502271645-7, 31503263439-5 e 31502231682-8 tiveram seus pedidos de 
recursos indeferidos, pois não atenderam ao item 3.7 do Edital de Abertura.  

1.8 O candidato de inscrição nº 31502238986-4 teve seu pedido indeferido tendo em vista ao item 3.1 deste 
edital.  

1.9 O candidato de inscrição nº 31502237254-2, não realizou a inscrição na instituição Universidade Federal de 
Pelotas UFPEL para a especialidade Pediatria.  

1.10  O candidato de inscrição nº 31502265910-4, teve seu recurso parcialmente deferido, sua inscrição na 
especialidade 180 – UFCSPA + Santa Casa - Radioterapia (UFCSPA) foi desomologada, sendo assim o candidato terá 
o direito a reembolso desta especialidade, descontado o valor de R$ 8,00 (oito reais) referentes às taxas bancárias. O 
valor será depositado em conta corrente informada no Formulário para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de 
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Valor, previsão para depósito até 17 de novembro de 2014. No entanto foi indeferido pela Comissão Avaliadora o 
pedido de devolução referente a especialidade 8 – Hospital Santa Isabel - Blumenau - Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem, pois sua inscrição está regularizada, não havendo assim motivos para ajustes.   

 

AJUSTES DE INSCRIÇÕES 

2. DAS UNIFICAÇÕES DE ESPECIALIDADES 

2.1 Informamos que as especialidades 51 – HOSPITAL FLORIANÓPOLIS (HF) – Anestesiologia e 52 
HOSPITAL FLORIANÓPOLIS (HF) – Anestesiologia* serão unificadas e alocadas somente para o cód. do processo 
seletivo de nº 51. Sendo assim, todos os candidatos homologados nestas especialidades concorrerão a 3 (três) vagas 
livres, sendo 2 (duas) vagas aprovadas e 1 (uma) vaga em fase de aprovação.  

2.2 Informamos que as especialidades 87 – HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT – Clínica Médica 
e 88 – HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT – Clínica Médica* serão unificadas e alocadas somente para 
o cód. do processo seletivo de nº 87. Sendo assim, todos os candidatos homologados nestas especialidades 
concorrerão a 16 (dezesseis) vagas livres, sendo 12 (doze) aprovadas e 4 (quatro) em fase de aprovação.  

2.3 Informamos que as especialidades 214 – HOSPITAL REGIONAL HOMERO DE MIRANDA GOMES 
(HRHMG) – Anestesiologia e 215 – HOSPITAL REGIONAL HOMERO DE MIRANDA GOMES (HRHMG) – 
Anestesiologia* serão unificadas e alocadas somente para o cód. do processo seletivo de nº 214. Sendo assim, todos 
os candidatos homologados nestas especialidades concorrerão a 6 (seis) vagas livres, sendo 4 (quatro) vagas 
aprovadas e 2 (duas) vagas em fase de aprovação.  

2.4 Informamos que as especialidades 255 –Hospital Infantil Joana de Gusmão - HIJG – Nutrologia Pediátrica e 
256 –Hospital Infantil Joana de Gusmão - HIJG – Nutrologia Pediátrica* serão unificadas e alocadas somente para o 
cód. do processo seletivo de nº 255. Sendo assim, todos os candidatos homologados nestas especialidades 
concorrerão a 2 (duas) vagas livres, sendo 1 (uma) aprovada e 1 (uma) em fase de aprovação.  

2.5 Informamos que as especialidades 321 – UFCSPA + Santa Casa - Neurologia Pediátrica (UFCSPA) e 326 – 
UFCSPA + Santa Casa – Pediatria – Neurologia Pediátrica (UFCSPA) serão unificadas e alocadas somente para o 
cód. do processo seletivo de nº 321. Sendo assim, todos os candidatos homologados nestas especialidades 
concorrerão a 2 (duas) vagas livres.  

2.6 Os candidatos inscritos nas especialidades descritas nos itens acima e que não desejarem permanecer no 
certame considerando as alterações determinadas deverão encaminhar o Formulário para Solicitação de Alteração 
e/ou Devolução de Valor até o dia 04 de novembro. 

3. DOS AJUSTES DE INSCRIÇÃO 

3.1 Os candidatos de inscrição nº 31503232034-3 e 31503231055-3, deverão encaminhar até o dia 04 de 
novembro os Formulários para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de Valor referente ao cancelamento do PRM 
329 Hospital Regional Alto Vale - Rio do Sul - Cirurgia Plástica*.  

3.2 Os candidatos de inscrição nº 31503237987-1, 31503240160-8, 31503247156-4, 31503244900-2, 
31503248909-8, 31503244907-2, 31503254361-3, 31503244037-1, 31503237911-4, 31503238511-1, 31503250929-9, 
31503248796-7 receberão o valor equivalente a taxa de inscrição da ACM e PRM 329 Hospital Regional Alto Vale - Rio 
do Sul - Cirurgia Plástica*, descontado o valor de R$ 8,00 (oito reais) referentes às taxas bancárias. O valor será 
depositado em conta corrente informada no Formulário para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de Valor, 
previsão para depósito até 17 de novembro de 2014.  

3.3 O candidato de inscrição nº 31503251111-9 receberá o valor equivalente ao PRM 329 Hospital Regional 
Alto Vale - Rio do Sul - Cirurgia Plástica*, descontado o valor de R$ 8,00 (oito reais) referentes às taxas bancárias. O 
valor será depositado em conta corrente informada no Formulário para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de 
Valor, previsão para depósito até 17 de novembro de 2014.  

3.4 O candidato de inscrição nº 31503242291-2 teve seu pedido de troca de PRM concedido, sendo assim 
deverá efetuar um depósito no valor de R$30,00 (trinta reais) na conta da FUNDATEC, Banco do Brasil Agência 1249-1 
Conta Corrente: 9240-1, até o dia 04 de novembro, para que este ajuste seja concretizado. O depósito deverá ser 
identificado e o comprovante de depósito encaminhado para o e-mail concursos@fundatec.org.br.  

3.5 Os candidatos de inscrição nº 31503270066-7, 31502232388-2, 31502274194-0, 31503263674-2 e 
31502270589-6 receberão o valor equivalente a taxa de inscrição da AMRIGS, descontado o valor de R$ 8,00 (oito 
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reais) referentes às taxas bancárias. O valor será depositado em conta corrente informada no Formulário para 
Solicitação de Alteração e/ou Devolução de Valor, previsão para depósito até 17 de novembro de 2014.  

3.6 Os candidatos de inscrição nº 31503238678-8, 31503264939-8, 31502231972-1, 31502231689-8, 
31502231845-0, 31502261110-0, 31502272682-6, 31502239095-3, 31502266177-1, 31503248642-9, 31502274787-6, 
31503269772-8, 31503243358-3 e 31502232085-0 receberão o valor equivalente a taxa de inscrição da ACM, 
descontado o valor de R$ 8,00 (oito reais) referentes às taxas bancárias. O valor será depositado em conta corrente 
informada no Formulário para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de Valor, previsão para depósito até 17 de 
novembro de 2014.  

3.7 Os candidatos de inscrição nº 31502247885-6 e 31503247085-1 têm o direito de devolução de taxa de 
inscrição AMRIGS, pois não efetuaram inscrições nas especialidades vinculadas a esta instituição. Os candidatos 
deverão encaminhar até o dia 04 de novembro o Formulário para Solicitação e Alteração e/ou Devolução de Valor.  

3.8 Os candidatos de inscrição nº 31502272938-7, 31503274832-6, 31502259345-5 e 31502237123-0 têm o 
direito de devolução de taxa de inscrição ACM, pois não efetuaram inscrições nas especialidades vinculadas a esta 
instituição. Os candidatos deverão encaminhar até o dia 04 de novembro o Formulário para Solicitação e Alteração 
e/ou Devolução de Valor. 

3.9 Os candidatos de inscrição nº 31503258746-1 e 31502232546-4 não têm o direito à devolução de taxa de 
inscrição, pois as inscrições não foram homologadas, tendo em vista o item 3.7 do Edital de Abertura.   

3.10 Os candidatos de inscrição nº 31502232690-2, 31502235889-8, 31502238098-7, 31502234979-0, 
31502231903-4, 31502231587-0, 31502231908-4, 31502236607-4, 31502231062-8, 31502231852-8, 31502238180-6, 
31502231388-6, 31502238187-6, 31502233155-0, 31502236215-3, 31502231432-2, 31502231623-9, 31502232010-3, 
31502237230-6,31502236499-3, 31502233608-5, 31502231591-9, 31502231711-8, 31502237503-3, 31502237099-0, 
31502231720-6, 31502237032-1, 31502231102-6, 31502231487-3, 31502236765-0, 31502239297-8, 31502271559-8, 
31502258584-6, 31503234434-5, 31502273135-5, 31502265658-5, 31502247506-9, 31502255568-0, 31502269474-2, 
31502231104-6,  receberão o valor correspondente às taxas de especialidades canceladas, descontado o valor de R$ 
8,00 (oito reais) referentes às taxas bancárias. O valor será depositado em conta corrente informada no Formulário 
para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de Valor, previsão para depósito até 17 de novembro de 2014. 

3.11  Os candidatos de inscrição nº 31502236543-0, 31502238664-6, 31502236589-2, 31502231831-1, 
31502231702-0, 31502238605-7, 31502245201-4, 31502239209-4, 31502231701-0, 31502231101-6, 31502236399-6, 
31502239166-6, 31502232862-2, 31502231781-5, 31502239322-8, 31502231508-5, 31502231807-7, 31502232043-8, 
31502231424-4, 31502238401-2, 31502231727-6, 31502231540-8, 31502231806-7, 31502231417-6, 31502231060-8, 
31502231789-5, 31502235524-7, 31502231598-9, 31502231973-1, 31502238986-4, 31502231506-5, 31502231547-8, 
31502231572-2, 31502232025-1, 31502238254-9, 31502238964-8, 31502231355-1, 31502235037-9, 31502237014-5, 
31502231236-8, 31503271345-9, 31502243822-1, 31502264008-4, 31502271572-4, 31502234296-6, 31502265465-9, 
31502273902-9, 31502274646-6, 31502232695-2, 31502263676-9, 31502272216-0, 31502261604-9, 31502238967-8, 
31502245295-8, 31502269681-5, 31502241227-5, 31502259016-9 e 31502231632-7   deverão encaminhar até o dia 
04 de novembro os Formulários para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de Valor referente aos PRM’s 
desomologados, conforme previsto no Edital Nº 09/2014 de Homologação Preliminar das Inscrições.  

3.12 O candidato de inscrição 31502272931-7 teve sua inscrição desomologada conforme preenchimento do 
Formulário para Solicitação de Alteração e/ou Devolução Valor, receberá o valor equivalente ao PRM 164 - UFCSPA + 
Santa Casa - Anestesiologia (UFCSPA), descontado o valor de R$ 8,00 (oito reais) referentes às taxas bancárias. O 
valor será depositado em conta corrente informada no Formulário para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de 
Valor, previsão para depósito até 17 de novembro de 2014. 

3.13 Os candidatos de inscrição nº 31502247617-4, 31502248448-0 e 31502265951-7 tiveram seus pedidos de 
troca de especialidades concedido, sendo assim deverão efetuar um depósito no valor de R$150,00 (cento e cinquenta 
reais) na conta da FUNDATEC Banco do Brasil Agência 1249-1 Conta Corrente: 9240-1, até o dia 04 de novembro, 
para que este ajuste seja concretizado. O depósito deverá ser identificado e o comprovante de depósito 
encaminhado para o e-mail concursos@fundatec.org.br.  

3.14 O candidato de inscrição nº 31502248357-1, teve seu pedido de troca de especialidade concedido, sendo 
assim deverá efetuar um depósito no valor de R$110,00 (cento e dez reais) na conta da FUNDATEC Banco do Brasil 
Agência 1249-1 Conta Corrente: 9240-1, até o dia 04 de novembro, para que este ajuste seja concretizado. O depósito 
deverá ser identificado e o comprovante de depósito encaminhado para o e-mail concursos@fundatec.org.br.  

3.15 O candidato de inscrição nº 31502248614-0, teve seu pedido de troca de especialidade concedido, sendo 
assim deverá efetuar um depósito no valor de R$110,00 (cento e dez reais) na conta da FUNDATEC Banco do Brasil 
Agência 1249-1 Conta Corrente: 9240-1, até o dia 04 de novembro, para que este ajuste seja concretizado. O depósito 
deverá ser identificado e o comprovante de depósito encaminhado para o e-mail concursos@fundatec.org.br.  
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3.16 Os candidatos de inscrição nº 31502265557-8, 31502238095-7, 31502245448-1 e 31502231223-0 tiveram 
suas solicitações deferidas e suas inscrições ajustadas conforme Formulário de Solicitação para Alteração e/ou 
Devolução de Valor. 

3.17  Os candidatos de inscrição nº 31502232015-3, 31502236813-7, 31502231497-1, 31502231443-0 e 
31502255568-0 tiveram suas solicitações deferidas e inscrições ajustadas conforme Formulário de Solicitação para 
Alteração e/ou Devolução de Valor, sendo assim receberão o valor da diferença entre as taxas das especialidades 
selecionadas, descontado o valor de R$ 8,00 (oito reais) referentes às taxas bancárias. O valor será depositado em 
conta corrente informada no Formulário para Solicitação de Alteração e/ou Devolução de Valor, previsão para depósito 
até 17 de novembro de 2014. 

3.18 O candidato de inscrição 31502252264-0 teve seu pedido de ajuste indeferido pela Comissão Avaliadora, 
pois sua inscrição na especialidade 51 HOSPITAL FLORIANÓPOLIS (HF) – Anestesiologia está regularizada, não 
havendo assim motivos para ajustes. 

3.19 O candidato de inscrição 31502250675-4 teve seu pedido de ajuste indeferido pela Comissão Avaliadora, 
pois sua inscrição nas especialidades 3 Hospital Santa Catarina de Blumenau - Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
8 Hospital Santa Isabel - Blumenau - Radiologia e Diagnóstico por Imagem e 229 Hospital Nossa Senhora Conceição 
(Sociedade Divina Providência) - Radiologia e Diagnóstico por Imagem estão regularizadas, não havendo assim 
motivos para ajustes. 

 

 

 
 

Porto Alegre, 01 de novembro de 2014. 
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