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EDITAL Nº 08/2019 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES
A FUNDATEC, por este Edital, torna pública a presente divulgação para informar 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 04/11/2019, decidindo o que segue:
2.1 RECURSO DEFERIDO
2.1.1 Os candidatos de inscrições nº 52602433843-6, 52602473687-6 e 52602486160-8 tiveram seu
pedido deferido.
2.1.2 A candidata de inscrição n° 52602467897-9 terá seu pedido de classe para canhoto atendida.
2.2 RECURSOS INDEFERIDOS OU INCONSISTENTES
2.2.1 A candidata de inscrição nº 52602438832-0 teve seu recurso indeferido, tendo em vista que
não há previsão em edital para alteração de instituição e especialidade. A candidata poderia realizar
uma nova inscrição e selecionar a instituição de Porto Velho, nesse caso concorreria às vagas da
instituição de Cacoal e Porto Velho.
2.2.2 O pedido da candidata de inscrição nº 52602457132-3 é inconsistente, tendo em vista que no
link de divulgação da homologação preliminar existe a possibilidade de consulta detalhada por CPF,
nessa consulta, a candidata pode verificar as especialidades selecionadas.
2.2.3 A candidata de inscrição nº 52602444969-1 teve seu recurso indeferido, pois não existe
possibilidade de alteração de local de prova, conforme item 3.9.8 do Edital de Abertura.
3. RESULTADO DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO
3.1 O candidato de inscrição nº 52602429827-2 continuou com sua foto “não aceita” na ficha de
inscrição. Portanto, deverá 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”, para realizar o
registro fotográfico e obter autorização de entrada na sala de realização de prova.
Porto Alegre, 06 de novembro de 2019.
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