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Considerando as vagas ociosas do PSU/2019, 

Considerando o máximo esforço empreendido nos últimos e próximos dias pelas instituições participantes 

do PSU/2020 para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus/COVID-19; 

Considerando a dificuldade de translado e viagens dos candidatos classificados no PSU/2020 aptos a 

preencher as vagas ociosas que surgiram após a 10ª Repescagem realizada no 17/03/2020; 

Considerando a necessidade de otimização das atividades de profissionais da saúde, incluindo aqueles dos 

setores administrativos, ensino e pesquisa das instituições participantes do PSU/2020; 

Considerando a necessidade de se manter a transparência do PSU/2020, necessária em todos os concursos 

públicos; 

Considerando o objetivo e empenho de preencher o máximo possível as vagas ofertadas no PSU/2020; 

A Coordenação do PSU/2020, resolve: 

Cancelar a 12ª Repescagem programada para o dia 24/03/2020 e reagendar a Última Repescagem 

programada para o dia 27/03/2010 para o dia 30/03/2020. Assim, a matrícula da Última Repescagem será realizada 

no dia 30 de março de 2020, às 08:00 h, no Auditório da Fundação Santa Casa de Misericórdia – FSCMP, situada à 

Rua Oliveira Belo 395, CEP 66.050-380. Neste ato, os candidatos presentes preencherão as vagas ociosas até o 

limite de cada PRM, sendo os demais reclassificados de acordo com sua pontuação. Os candidatos ausentes serão 

novamente considerados desistes e, consequentemente, desclassificados do PSU/2020; 

Publicar diariamente no site oficial as vagas ociosas que porventura surjam até o dia 27/03/2020;  

Convocar os candidatos aptos a preencherem as vagas ociosas a matricularem-se nos respectivos PRM no 

dia 27/03/2020. 

Todas as normativas previstas no item 8 do Edital nº 065/2019 serão aplicadas por analogia a fim de se 

garantir a transparência e isonomia dos candidatos quanto à escolha das vagas/instituição, matrícula, repescagem 

e admissão. 

 

Belém, 23 de março de 2020. 

Coordenação do PSU/2020 

 


