
DATA EVENTO
09/07/2021 Preenchimento do termo de adesão para as Instituições
26/08/2021 Prazo final para preenchimento do termo de adesão eletrônico
25/08/2021 AMRIGS: Publicação de extrato de Edital (INFORMANDO QUE AS INSCRIÇÕES INICIAM DIA 13/09)
09/09/2021 Divulgação de Edital no site  –  a partir das 12h

13/09/2021 Publicação dos links dos editais das instituições
13/09 a 14/10/2021 Período de inscrições.
13/09 a 14/10/2021 Período para cadastramento dos currículos
15/09 e 16/09/2021 Período para solicitação da Isenção
10/09 a 16/09/21 Período de impugnação do edital de abertura

28/09/2021 Resultado Preliminar das Solicitação da Isenção
29/09 a 01/10/2021 Período para interposição de recursos administrativos dos resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição e envio de

documentação complementar

29/09 a 01/10/2021 Recurso dos Pedidos de Solicitação de Isenção
06/10/2021 Envio das respostas às impugnações do Edital de Abertura
07/10/2021 Resultado Definitivo das Solicitações de Isenção
15/10/2021 Último dia para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
15/10/2021 Últmo dia para entrega de laudo médico e documentos complementares dos candidatos que solicitaram atendimento especial

para o dia da prova

15/10/2021 Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas , ou seja, que não estão de acordo para fins de identificação no dia da
prova.

28/10 e 29/10/2021 Período de recursos
01/11/2021 Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de Inscritos após Recurso

04/11/2021 Divulgação da densidade de inscritos por instituição e especialidade.
04/11/2020 Divulgação Edital com data, locais e horários em jornal de grande circulação
14/11/2020 Aplicação do Exame AMRIGS
16/11/2021 Fundatec: Divulgação do gabarito preliminar
25/11/2021 Fundatec: Divulgação do gabarito oficial e respostas dos recursos no site
30/11/2021 Fundatec: Divulgação de Notas Preliminares
30/11/2021 Fundatec: Divulgação das grades de respostas (mediante CPF e SENHA).

01 e 02/12/2021 Período de recursos contra notas preliminar.
06/12/2021 Fundatec: Divulgação de Notas Definitivas
06/12/2021 Último dia para atualização do currículo.
09/12/2021 Divulgação dos aprovados por instituição - site
16/12/2021 Divulgação dos aprovados no  Exame  com média igual ou maior que 60%
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