
 

   
  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FUNDATEC  

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2017 – PSU/RMS 

 
EDITAL Nº 07/2017 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES  

 

A FUNDATEC, por este Edital, torna pública a Homologação das Inscrições – Lista Definitiva do Processo 
Seletivo Unificado 2017 – PSU/RMS, nos termos abaixo, e comunica o que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Lista Definitiva de inscritos encontra-se disponível no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  

 

2. RESULTADO DOS RECURSOS  

A Comissão de Concursos realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos durante o período de 
31/10 a 03/11/2017, decidindo o que segue: 

 

2.1 Recursos Indeferidos 

2.1.1 O candidato de inscrição n° 43241863707-1 teve seu pedido indeferido, pois não encaminhou o laudo médico 
no período estabelecido pelo cronograma de execução, conforme subitem 3.9.6 do Edital de Abertura, e tão pouco 
apresentou o atestado que comprova a necessidade durante o período de recurso. 

2.1.2 O candidato de inscrição n° 43241864399-2 teve seu pedido indeferido, pois realizou o pagamento do boleto 
bancário após o prazo previsto no cronograma de execução do Edital de Abertura, conforme subitem 3.4.1 do 
Edital de Abertura. 

2.1.3 O candidato de inscrição n° 43243857369-9 teve seu pedido indeferido, pois realizou inscrição e o devido 
pagamento para a profissão Saúde Coletiva, e não para Engenharia Civil.  

2.1.4 O candidato de inscrição n° 43243863669-0 teve seu pedido indeferido, pois realizou inscrição e o devido 
pagamento para a profissão Saúde Coletiva, e não para Biologia.  

2.1.5 O candidato de inscrição n° 43246859201-6 teve seu pedido indeferido, pois realizou inscrição e o devido 
pagamento para a Área de Concentração/Especialidade de Atuação Reabilitação Física, e não para Saúde Mental.  

2.1.6 O candidato de inscrição nº 43241851468-0 teve seu pedido indeferido, pois não realizou o pagamento do 
boleto bancário. 

2.1.7 O candidato de inscrição n°43239846821-0 teve seu pedido indeferido, pois realizou inscrição e o devido 
pagamento para mais de uma especialidade do Hospital Municipal São José, permanecendo homologado em 
ambas. 

2.1.8 Os candidatos de inscrição n° 43213862881-7, 43212859716-8, 43212859445-0 e 43217859757-9 tiveram 
seu pedido indeferido, pois realizaram inscrição para Auto Avaliação e não para Programas de Residência. 

 

3. RESULTADO DA COMISSÃO 

3.1 Os candidatos de inscrição n° 43227864312-3 e 43239864361-4 não foram homologados nesse Processo 
Seletivo devido terem realizado o pagamento do boleto bancário após o prazo previsto no cronograma de execução 
do Edital de Abertura, conforme subitem 3.9.6 do Edital de Abertura. 

 

Porto Alegre, 10 de novembro de 2017. 

 

 

Carlos Henrique Castro 

Presidente da Fundatec 

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

