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COMUNICADO 

V Curso de Circulação Extracorpórea e  

Assistência Circulatória Mecânica do INC 2019

 

Em consequência da liberação da ERRATA do edital 2019 do curso de CEC INC, 

observamos que alguns candidatos entraram em contato conosco a fim de expor, junto à 

coordenação, questões pessoais advindas da remarcação da data do processo seletivo. 

Cabe ressaltar que imprevistos fazem parte de qualquer processo seletivo, estando assim 

os candidatos, sujeitos a estes eventos. Infelizmente por questões de logística e obediência aos 

prazos para início das atividades letivas, a data para a realização da prova (20/07), divulgada na 

ERRATA, não poderá ser alterada. Particularmente nos solidarizamos com cada um dos 

candidatos e, por este motivo, a coordenação e o Núcleo de Ensino do Instituto Nacional de 

Cardiologia (INC) decidiram, em reunião, que será disponibilizado um prazo de 48 horas, a contar 

da divulgação deste comunicado, para aqueles candidatos que, de alguma maneira se sentiram 

prejudicados pela alteração do calendário, entrem em contato com o email da Fundacor 

(contato@fundacor.com.br) para expor o motivo de sua ausência no dia da prova. Contatos feitos 

através de outros meios serão ignorados. Após esse período, não serão mais aceitas ponderações 

de qualquer ordem. 

 O Núcleo de Ensino do INC, juntamente com a Fundacor e a coordenação do curso, se 

comprometem a responder aos e-mails enviados no prazo estipulado. Entretanto, ressaltamos que 

a coordenação, seguindo orientação jurídica, se desobriga de criar soluções que, porventura, 

possam prejudicar o processo seletivo como um todo. 

Será facultado aos candidatos que não compareceram ao 1º processo seletivo, participarem 

dessa nova avaliação, uma vez que acreditamos que isso não acarretará nenhum ônus para os 

outros candidatos. 

Será devolvido ao candidato o valor de R$ 150,00, pago pela inscrição, para aqueles 

que se manifestarem por e-mail no prazo estipulado e não puderem comparecer na data 

marcada em ERRATA. 

 

Atenciosamente, 

Vera Martins 

Coordenadora geral do curso de CEC / INC 
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