COMUNICADO-ESIB-01/2021

Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas de Cursos de Especialização na Área da Saúde – 2022
Resultado de solicitação de redução da taxa de inscrição

1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à redução de 50%
(cinquenta por cento) do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE
seja estudante regularmente matriculado em curso superior, em nível de graduação e receba
remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos vigentes no Estado de São Paulo ou esteja
desempregado.

2. A Coordenação de Cursos de Especialização – torna público o resultado da solicitação de redução
de taxa de inscrição, do Processo Seletivo para os Cursos de Especialização na Área da Saúde,
referente ao ano de 2022 em decorrência de análise da solicitação de redução de 50% (cinquenta
por cento) do valor da taxa de inscrição e documentação apresentada:

2.1. Fica DEFERIDA, a solicitação de redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição,
aos candidatos abaixo relacionados. Os referidos candidatos devem proceder à efetivação da
inscrição com o pagamento da taxa de inscrição reduzida no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
até 26/11/2021.
2.2.
NOME
Adamec dos Santos Oliveira
Aline da Silva Rodrigues Sobrinho
Daniely Maranhão de Mattos
Grazielly Monteiro de Sales
Leticia Mathias Patrocinio
Maria Eduarda Sousa Helfstein
Rafael Kenji Anzai
Refferson Lima Silva
Sarah Bezerra Brum da Silva
Talita Dourado Soares
Thaylana Santiago Pereira
Veronica Oliveira Iglesias

RG
55.150.270-8
37.034.037-1
49.629.060-5
50.977.459-3
38.552.221-6
38.353.787-3
37.571.773-0
028122992004-4
52.584.285-8
39.695.328-1
21.351.892-94
52.924.289-8

2.2. Fica INDEFERIDA a solicitação de redução da taxa de inscrição, aos candidatos abaixo relacionados,
por não atender ao item 3.4. a 3.4.3. do Edital de Inscrição-2022. Os referidos candidatos devem
proceder à efetivação da inscrição com o correspondente pagamento da taxa de inscrição plena no
valor R$ 70,00 (setenta reais), até 26/11/2021.
RG
48.371.672-8
38.849.086-x
53.420.725-x
36.031.568-9
38.761.159-9
39.368.088-5
47.383.308-6
46.811.386-1
27.490.355-6
18.333.635
LOUISE L – Doc não informado

São Paulo, 17 de novembro de 2021.
Coordenação Cursos de Especialização

