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EDITAL Nº 003/2018  
 

A FACSMV, representada pelo seu Diretor Geral, o Senhor LUCIANO SERPA HAMMES, TORNA PÚBLICO o 
presente edital para divulgar o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR Nº 001/2018, conforme o 
Anexo deste edital, o qual contempla:  

 
1. Lista de Classificados, conforme letra “a”, do item 6.1 do Edital de Abertura das Inscrições;  
2. Lista de Suplentes, conforme letra “b”, do item 6.1 do Edital de Abertura das Inscrições; 
3. Lista de candidatos inscritos na modalidade “Treineiro”, nos termos do item 2.3 do Edital de Abertura das 

Inscrições. 
4. Lista de candidatos exclusos, nos termos dos itens 4.1, 4.3, 5.1.1.1 e 5.1.1.2 do Edital de Abertura das 

Inscrições. 
 
Os candidatos que quiserem tomar conhecimento do seu desempenho deverão contatar com a FACSMV através 

do e-mail portaldoaluno@hmv.org.br.  
 

Para realização da matrícula, os candidatos constantes na Lista de Classificados deverão comparecer à 
Secretaria Acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento - Rua Ramiro Barcelos, nº 996, Bairro 
Floresta, Colégio Bom Conselho - 4º andar, no Município de Porto Alegre/RS, munidos da documentação indicada no 
item 7.3 do Edital de Abertura das Inscrições, a partir da data e horário de publicação deste edital (18/12/2018 – 
14h30min) até 20/12/2018, sempre no horário das 8h às 20h. 

 
Para efetuar a matrícula, é necessário que os candidatos realizem o pagamento da primeira mensalidade, 

EXCETO o 1º classificado no Processo Seletivo Vestibular nº 001/2018, ao qual será concedida bolsa integral de 
estudos (100%), durante o primeiro ano do curso, condicionado o recebimento no segundo semestre à aprovação em 
todas as disciplinas do primeiro semestre, nos termos do item 7.2 do Edital nº 001/2018.  Para tanto o 1º classificado 
no Processo Seletivo Vestibular nº 001/2018 deverá realizar sua inscrição no dia 20/12/2018, no horário das 8h às 
20h, impreterivelmente. 

 
Este edital e seu Anexo, devidamente processado, contemplando também os candidatos que realizaram o 

pagamento após a homologação parcial das inscrições, nos termos do Edital nº 002/2018, encontram-se publicados nos 
sites www.faculdademoinhos.com.br e www.objetivas.com.br. 

 
Porto Alegre, 18 de dezembro de 2018. 

       
 
 

LUCIANO SERPA HAMMES, 
Diretor Geral FACSMV. 

 
Registre-se e publique-se. 
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