SECRETARIA DA SAÚDE

DIVULGAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS

PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA/PREFEITURA DE SOROCABA – TURMAS 2020 - EDITAL Nº01
A Comissãã o Orgãnizãdorã do Processo Seletivo dos Progrãmãs de Resideê nciã Meá dicã e Multiprofissionãl dã Prefeiturã de Sorocãbã ( (PA Nº 2019/025.047-2),
resolve:
1. DIVULGAR ã relãçãã o dãs solicitãçoã es de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o INDEFERIDAS pãrã ã seleçãã o puá blicã dos Progrãmãs de Resideê nciã Meá dicã nãs
ãá reãs de Psiquiãtriã e de Medicinã de Fãmíáliã e Comunidãde no Anexo I.
1.1. O cãndidãto com solicitãçãã o de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o INDEFERIDA e que queirã interpor recurso deverãá submeteê -lo ãtrãveá s do Formulãá rio Online por
meio do link https://forms.gle/QphCg4nKin24m6Xã7 ãteá ãs 23h59min do diã 05/12/2019 contendo ãrgumentãçãã o plãusíável, corretãmente formulãdã e enviãr ã
documentãçãã o comprobãtoá riã no e-mãil educãcãoemsãudepms@gmãil.com.

1.2. As respostãs ãos eventuãis recursos ãà solicitãçãã o de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o serãã o publicãdos no site
http://www.sorocãbã.sp.gov.br/concurso/processo-seletivo-residenciãs-em-sãude/ ã pãrtir do diã 09/12/2019.
1.3. O cãndidãto cujo pedido de isençãã o tenhã sido indeferido e que queirã pãrticipãr do certãme, deverãá reãlizãr o pãgãmento dã tãxã de inscriçãã o ãtrãveá s de
depósito identificado respeitãndo os limites descritos nos itens 2.3. e 2.4. do Editãl.

1.4. Nãã o serãá ãceito recurso por quãlquer outrã formã ãleá m do previsto neste Editãl.
1.5. Os recursos interpostos forã dã formã e dos prãzos estipulãdos neste Editãl nãã o serãã o reconhecidos, bem como nãã o serãã o reconhecidos ãqueles que nãã o
ãpresentãrem fundãmentãçãã o e embãsãmento.
1.6. A comissãã o orgãnizãdorã do processo seletivo nãã o se responsãbilizã por recursos nãã o recebidos devido ã fãtores de ordem teá cnicã/computãcionãl, fãlhãs
de comunicãçãã o ou congestionãmento dãs linhãs de comunicãçãã o, que impossibilitem ã trãnsfereê nciã dos dãdos.
1.7. A Comissãã o Orgãnizãdorã do Processo Seletivo constitui uá ltimã instãê nciã pãrã os recursos, sendo soberãnã em suãs decisoã es, rãzãã o pelã quãl nãã o
cãberãã o recursos ãdicionãis.
2. DIVULGAR ã relãçãã o dãs solicitãçoã es de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o DEFERIDAS pãrã ã seleçãã o puá blicã dos Progrãmãs de Resideê nciã Meá dicã nãs ãá reãs de
Psiquiãtriã e de Medicinã de Fãmíáliã e Comunidãde no Anexo II.
2.1. Cãso ãlgum cãndidãto que tenhã feito ã dãs solicitãçoã es de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o e nãã o identifique seu nome nãs listãs dos ãnexos I e II, o mesmo
deverãá mãnifestãr-se ãteá ãs 23h59min do diã 05/12/2019 ãtrãveá s do e-mãil educãcãoemsãudepms@gmãil.com , enviãndo todos os documentos
comprobãtoá rios dã solicitãçãã o, mãis os formulãá rios de inscriçãã o e isençãã o preenchidos dentro do prãzo estipulãdo no Editãl.
2.2. O cãndidãto que tiver seu requerimento de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o deferidã terãá ã respectivã inscriçãã o vãlidãdã, não sendo necessário fazer o depósito
identificado.
Sorocãbã/SP, 04 de dezembro de 2019.
Comissãã o Orgãnizãdorã
Processo Seletivo dos Progrãmãs de Resideê nciã Meá dicã e Multiprofissionãl
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SECRETARIA DA SAÚDE
ANEXO I – SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO INDEFERIDAS
ANEXO I - relãçãã o dãs solicitãçoã es de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o INDEFERIDAS pãrã ã seleçãã o puá blicã dos Progrãmãs de Resideê nciã Meá dicã nãs ãá reãs de
Psiquiãtriã e de Medicinã de Fãmíáliã e Comunidãde.

NOME
Sãlvãdor Diãs Vieirã Neto
Noemi Fernãndes Lisboã Neves
Mãrcus Vinicius Prãtes Cãmpos

CPF
05452360107
34505167879
42863039857

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
Medicinã de Fãmíáliã e Comunidãde
Psiquiãtriã
Medicinã de Fãmíáliã e Comunidãde

MOTIVO DO INDEFERIMENTO
Nãã o enviou o documento comprobãtoá rio conforme o item 3.1.4.
Indeferido conforme previsto no editãl item 3.1.2.1.

Nãã o ãtende ão item 3.1.1.

ANEXO II – SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS
ANEXO II - Relãçãã o dãs solicitãçoã es de isençãã o dã tãxã de inscriçãã o DEFERIDAS dos Progrãmãs de Resideê nciã Meá dicã nãs ãá reãs de Psiquiãtriã e de Medicinã de
Fãmíáliã e Comunidãde.
NOME
CPF
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
SITUAÇÃO
Alvãro Coelho Freitãs
38010221880
Medicinã de Fãmíáliã e Comunidãde
DEFERIDO

Sorocãbã/SP, 04 de dezembro de 2019.
Comissãã o Orgãnizãdorã
Processo Seletivo dos Progrãmãs de Resideê nciã Meá dicã e Multiprofissionãl
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