
 
 

 
 
 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

Processo Seletivo – Programa de Residência Multiprofissional 2014 da 

Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC. 

 
ANULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 01/2014  E DEVOLUÇÃO DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 

O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem 
– FAMUC, Ronaldo Tadeu dos Santos, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação em vigor, 
 
CONSIDERANDO o Edital nº 01/2014 publicado no Diário Oficial Eletrônico de 
Contagem – Edição nº 3334, de 28 de fevereiro de 2014, relativas à realização 
do processo seletivo dos candidatos ao preenchimento das vagas 
remanescentes do programa de Residência Multiprofissional em Saúde nas 
áreas de ênfase Saúde da Criança e Urgência e Trauma, aprovado pela 
Portaria Conjunta nº. 07, de 27 de novembro de 2012 da Secretária de 
Educação Superior do MEC e Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde do Ministério da Saúde pelo processo de seleção dos 
Projetos que se candidataram ao Programa Nacional de Bolsas para 
Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde; 
 

CONSIDERANDO que o Edital nº 01/2014 não previu prazo para recurso 

contra o resultado da análise de títulos; 

CONSIDERANDO que as matriculas do Programa de Residência devem ser 

efetuadas impreterivelmente até o dia 06 de abril de 2014;e 

CONSIDERANDO, ainda, a ausência de tempo hábil para abrir prazo para 

recurso e atender a data estipulada para matrícula; 

RESOLVE: 

ANULAR o Processo Seletivo - edital nº 01/2014, tornando sem efeito todas as 

ações referentes ao referido processo.  

O formulário de restituição da Taxa de Inscrição estará disponível, nos 

locais indicados no subitem 5.2.2.1, em até 03 (três) dias úteis após a 

data de publicação do ato que ensejou o cancelamento, alteração da  

 



 
 

 

 

 

data da Prova, suspensão ou a não realização do certame, durante o 

prazo previsto no subitem 5.3.5 do edital 01/2014.  

. 

DEVOLUÇÃO DO VALOR  DA TAXA DE INSCRIÇÃO – Processo Seletivo - 
Edital nº 01/2014 

 

Os candidatos inscritos que pagaram a taxa de inscrição, poderão requerer a 
DEVOLUÇÃO do valor da taxa de inscrição de acordo com os seguintes 

procedimentos: 
1 – Em conformidade com o item 5.3 do Edital nº 01/2014: 
1.1. Preencher o formulário de restituição da Taxa de Inscrição disponível no 
endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br /concursos ; 
1.2. No formulário, o candidato deverá informar os seguintes dados para obter 
a restituição da taxa de inscrição: 
a) nome completo, número da identidade e da inscrição do candidato; 
b) Área profissional para o qual se inscreveu; 
c) nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, número 
da conta corrente e CPF do candidato (a conta deverá ser do candidato); 
d) número de telefones, com código de área, para eventual contato. 
1.3. Imprimir o formulário e assiná-lo. 
1.4. O formulário de restituição deverá ser entregue ou enviado, diretamente 
pelo candidato ou por terceiro, devidamente preenchido e assinado pelo 
candidato e acompanhado da cópia do documento de identidade do candidato, 
em envelope fechado, tamanho ofício, por uma das seguintes formas: 
a) na FUNEC/Diretoria de Concursos e Processos Seletivos – no endereço: Av. 
João Cesar de Oliveira, nº 2415, Bairro Eldorado, Contagem/MG, das 8h às 
17h;  
b) via SEDEX OU AR, postado nas Agências dos Correios,  com  custo  por  
conta  do  candidato,  endereçado  à FUNEC/Diretoria de Concursos e 
Processos Seletivos – Processo Seletivo FAMUC - Edital nº. 01/2014 - CEP.  
32.340.010, Contagem – MG. 
1.5. No envelope, na parte frontal, deverá constar Ref. Restituição da Taxa de 

Inscrição – Processo Seletivo FAMUC - Edital nº. 01/2014, nome completo, 

número da inscrição e número do documento de identidade.  

 
Contagem, 28 de março de 2014. 

 

Ronaldo Tadeu dos Santos 

Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem – 

FAMUC 



 
 

 
 
 
 
 

 
Processo Seletivo – Programa de Residência Multiprofissional 2014 da 
Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC. 

EDITAL n° 01/2014 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

_______________________________________________________________ 
Nome do (a) requerente 
_______________________________________________________________ 
Número da identidade Número da inscrição do(a) candidato(a) 
_______________________________________________________________ 
Área profissional para o qual se inscreveu 
_______________________________________________________________ 
Endereço Completo 
_______________________________________________________________ 
Telefones com código de área para contato 
 
DADOS BANCÁRIO 
Nome e número do banco:  
________________________________________ 
Nome e número da agência com dígito: 
________________________________ 
Número da conta corrente do titular da conta: 
___________________________ 
CPF do titular da conta: 
____________________________________________ 
 
O candidato acima qualificado, que preencha os requisitos do item 5.3 do Edital 
01/2014, vem REQUERER a DEVOLUÇÂO da taxa de inscrição ao Processo 
Seletivo – Programa de Residência Multiprofissional 2014 da Fundação de 
Assistência Médica e de Urgência de Contagem - FAMUC. 
Anexar cópia do documento de identidade do candidato. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
Contagem, ____ de ________________________de 2014. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 
_______________________________________________________________ 
Nome do procurador 
Para uso da Comissão de Concursos Públicos e Processos Seletivos da 
FUNEC EDITAL nº. 01/2014 - Processo Seletivo – Programa de Residência  
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Multiprofissional 2014 da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de 
Contagem – FAMUC. 
 
(   ) DEFERIDO (   ) INDEFERIDO 
 
De Acordo:_____________________________________Em: ___/ ____/ 2014. 


