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AMRIGS - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO 

 PROVA AMRIGS 2021 

 
EDITAL Nº 05/2021 – HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES 

 
A Associação Médica do Rio Grande do Sul torna público o presente Edital para informar o 

que segue:  
 

1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
A Lista Preliminar de Inscritos encontra-se disponível no site da AMRIGS www.amrigs.org.br. 

 
1.1.1 Os candidatos em curso no Programa de Valorização do Profissional na Atenção 
Básica (PROVAB), ou Programa de residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC), ou Programa “Brasil 
Conta Comigo”, que sinalizaram sua participação no momento da inscrição, estarão 

indicados como “SIM” na Lista Preliminar de Inscritos. 
 
1.1.2 Os candidatos que marcaram a opção “Sim ou Não” referente a sua participação no 
Programa “Brasil Conta Comigo” e que desejam retirá-la ou incluí-la na sua inscrição, 

deverão se manifestar através do Formulário Online de Recurso da Homologação Preliminar 
das Inscrições, solicitando a desistência da bonificação ou a inclusão da mesma. 
 
1.1.3 A homologação das inscrições não abrange itens que devem ser comprovados por 

ocasião da matrícula, tais como escolaridade e outros previstos nos Editais das Instituições.  
 

2. INSCRIÇÕES BLOQUEADAS  
 
2.1  O candidato de inscrição de nº 60403789252-0 não foi homologado na Especialidade 

Cirurgia do Aparelho Digestivo da Instituição UFCSPA e Santa Casa, tendo em vista que 
realizou mais de uma inscrição para pré-requisitos diferentes. Diante do exposto, 
informamos que somente sua última inscrição, na especialidade Transplante de Fígado, da 
Instituição UFCSPA e Santa Casa foi homologada.  

 

3. ATENDIMENTO ESPECIAL PARA O DIA DE PROVA  

3.1 PEDIDO DEFERIDO 

Serão atendidos os pedidos abaixo, para o dia de prova, conforme segue: 
 

INSCRIÇÃO ATENDIMENTO(S) ESPECIAL(IS) 

60403793437-6 
Auxílio para preenchimento da Grade de Respostas da Prova Teórico-Objetiva, 
Caderno de Prova ampliado (Padrão A3 - Fonte 18), Tempo adicional de 1 hora, 
Ledor e Uso de reglete ou lupa manual. 

 
 
 
 
 

 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.amrigs.org.br/
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3.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

Os candidatos abaixo tiveram seus pedidos de atendimento especial indeferidos, conforme 
segue:  
 

INSCRIÇÃO MOTIVO 

60403793437-6 
Transcritor para Prova de Redação ou Discursiva: Necessidade não condiz com o 

tipo de prova. 

60402788771-3 
Tempo adicional de 1 hora: Solicitação não condiz com a doença, conforme 
subitem 4.5.2.4 do Edital de Abertura. 

 

4. DE FOTOS NÃO ACEITAS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
4.1 O candidato de inscrição nº 60403788382-6 teve sua foto cadastrada na ficha de 

inscrição como “não aceita”, por um dos seguintes motivos: 
 
Envio da foto não finalizada; 
Imagem sem nitidez/sem foco; 
Foto muito escura ou muito clara; 

Rosto não centralizado ou cortado; 
Tamanho da foto muito pequena; 
Foto de criança; 
Uso de imagem de terceiros; 

 

Mais de uma pessoa na foto; 
Uso de boné, touca, chapéu, capuz, etc; 
Uso de óculos escuros; 

 
Imagem com figuras ou texto; 
Objeto na frente de seu rosto; 
Nenhuma pessoa detectada. 

 
4.1.1 O candidato deverá regularizar a sua situação durante o período de recursos, através do 
Formulário Online de Regularização de Foto. 
        

5. RECURSOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES                                          
 

5.1 Da não homologação da inscrição, do indeferimento dos pedidos de atendimentos 
especiais e demais especificações contidas neste Edital cabe recurso, previsto para o período de 
10/02 a 11/02/2021, que deverá ser realizado pelo Formulário Online de Recurso da Homologação 

Preliminar das Inscrições, conforme disposto no item 8 do Edital de Abertura.  

5.2 O candidato que desejar enviar documentos comprobatórios para argumentação do seu 
recurso deverá encaminhá-los, também, através do Formulário Online de Recurso da 
Homologação Preliminar das Inscrições. 

5.3 Somente serão deferidos pedidos de atendimentos especiais que sejam comprovados 

conforme as especificações do Edital de Abertura. 

5.4 Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Homologação – Consulta por CPF, 
quanto a nome, número de documento de identificação e data de nascimento, deverão ser 
corrigidos, primeiramente, através do link “Alteração de Dados Cadastrais”, disponível no site da 

FUNDATEC www.fundatec.org.br, sob pena de ser impedido de realizar a prova. Além disso, o 
candidato deverá sinalizar a solicitação de alteração de dados cadastrais pelo Formulário Online 
de Recurso da Homologação Preliminar das Inscrições. 
 

 
 
 

Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2021. 
 

 
Dr. Antônio Carlos Weston 

Coordenador da Prova 
 

http://www.fundatec.org.br/
https://www.google.com.br/search?q=doutor+antonio+carlos+weston&biw=1024&bih=630&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8JvxUaTKCpDS9gScx4GoCQ&sqi=2&ved=0CD0QsAQ

