PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL 2023
NO PROGRAMA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE / HOSPITAL SOFIA FELDMAN

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA), comunica as condições de pagamento referente as
inscrições no programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica da Fundação de Assistência
Integral à Saúde / Hospital Sofia Feldman.

1. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1.1.

Para os pagamentos realizados no período de 18 de agosto de 2022 até às 23h59min do dia
26 de agosto de 2022, a taxa de inscrição será no valor de R$295,00 (duzentos e noventa e cinco
reais).

1.2.

Para os pagamentos realizados no período de 27 de agosto de 2022 até às 23h59min do dia
22 de setembro de 2022, a taxa de inscrição será no valor de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco
reais).

1.3.

O valor da taxa de inscrição é correspondente para cada uma das opções selecionadas e poderá ser paga
por meio da emissão do boleto bancário (pagável em toda a rede bancária, observados os horários de
atendimento e das transações financeiras de cada instituição), cartão de débito ou cartão de crédito.

1.4.

A data de vencimento do boleto bancário será para 01 (um) dia após a data da sua emissão.
Caso o candidato perca a data do pagamento, poderá imprimir novo boleto atualizado conforme período
descrito

nos

itens

1.1

e

1.2,

através

do

Portal

do

Candidato

disponibilizado

na

página

(residenciaeespecializacao.feluma.org.br), opção “Pagamento da inscrição”.
1.5.

A taxa de inscrição deverá ser efetivada impreterivelmente, até o dia 22/09/2022.

1.6.

Não serão considerados agendamentos de pagamentos ou pagamentos feitos por cartão de débito ou
crédito que, por qualquer motivo, não forem debitados dentro do prazo.

1.7.

Efetuado o pagamento da taxa de inscrição, o candidato poderá acompanhar o status do seu pagamento,
após o prazo de 48h, no Portal do Candidato, no menu “Pagamento da Inscrição”. Após esse prazo, caso
não conste o pagamento de inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a Feluma Concursos por
meio do e-mail (processosseletivos@feluma.org.br).

1.8.

Não serão aceitas inscrições/pagamentos condicionadas(os) e/ou extemporâneas(os), nem depósito via
postal, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento ou por quaisquer outras
vias que não as especificadas neste anexo.
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