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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE 
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2022 
 

RESULTADO DEFINITIVO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 Foram consideradas apenas as solicitações de isenção e redução de taxa de inscrição realizadas na forma e prazo 
estabelecidos no item 7 do edital de abertura do Processo Seletivo. 
1.2 Os candidatos amparados pela Lei nº 12.147/2005 ou pela Lei nº 12.782/2007 que cumpriram as formalidades 
dispostas no item 7 do edital de abertura do Processo Seletivo tiveram a solicitação de isenção ou redução de taxa de 
inscrição deferida. 
 
2 DOS MOTIVOS DE INDEFERIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  
2.1 Códigos dos motivos de indeferimento, por falta de apresentação de documentação comprobatória, prevista no 
item 7 do edital de abertura do Processo Seletivo: 
(1) – Falta de apresentação do Documento de identidade oficial. 
(2) – Falta de apresentação do Documento que comprove a condição de estudante, no caso de solicitação de redução de 
taxa de inscrição. 
(3) – Falta de apresentação do Documento que comprove a condição de a renda inferior a 2 salários mínimos ou de 
desempregado, no caso de solicitação de redução de taxa de inscrição. 
(4) – Falta de apresentação do Documento que comprove a condição de doador de sangue (3 doações em um período 
de 12 meses), no caso de solicitação de isenção de taxa de inscrição. 
 
3 DAS SOLICITAÇÕES DEFERIDAS  
3.1 Relação de candidatos que tiveram a solicitação de isenção de taxa de inscrição deferida, amparados pela Lei nº 
12.147/2005 e que cumpriram as formalidades do item 7 do edital de abertura do Processo Seletivo na seguinte 
ordem: nome em ordem alfabética. 
ALEX ARAUJO FERNANDES, 55.128.313-0 / BRUNA CANHOTO CARULA, 96034733 / CAROLINA YURIE TERADA TANAKA, 
50536853-5 / CRISTIANE KAORI ONARI, 424920438 / DANIELE GAMEIRO MANSANO, 53.614.985-9 / FELIPE GARCIA 
KUHL, 399730230 / GUILHERME RIBEIRO DE MENDONCA GONCALVES DA SILVA, 407288971 / GUSTAVO HOFF USSAMI, 
307477952 / LAURIE SAYURI KUMANO, 410000772 / LUCAS ALVES DE SOUZA, 3217194 / NATALIA MORBI CEZAROTTI, 
499514531 / PEDRO LUNA SINGER, 376648508 / YURIKI MUNIZ OKADA, 497500619 
 
3.2 Relação de candidatos que tiveram a solicitação de redução de taxa de inscrição deferida, amparados pela Lei nº 
12.782/2007 e que cumpriram as formalidades do item 7 do edital de abertura do Processo Seletivo na seguinte 
ordem: nome em ordem alfabética. 
ALLAN KOGA, 263717082 / BRUNO DOS REIS SANTOS, 38690490x / DANIEL RICARDO ANGELOTTI, 347782565 / DIEGO 
LOPES PAIM MIRANDA, 1586493035 / GABRIELA ORATE MENEZES DA SILVA, 39561283-4 / GABRIELLE PEIXOTO ROCHA, 
18279569 / ISABELA BRONCHTEIN GOMES, 501035722 / IVAN GUSTAVO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, 475507654 / 
JOAO VITOR DINIZ BARRETO, 202157475 / JOSE HENRIQUE FAZZI, 524780377 / JULIO KENJI NAKAYAMA, 415659747 / 
LAISA DURIGAN, 453399058 / LEONARDO FRANCISCO RIBEIRO, 445787235 / LORENZO SILVESTRIN SARTORELLI, 
399804134 / LUCAS MARTINS FERREIRA, 593863008 / LUIS FELIPE DE OLIVEIRA PARDAL, 38387211-x / MARIANA 
MACHADO SANTOS, 407839604 / MATHEUS RAUEN OLIVEIRA, 375381582 / PAULO ROGERIO MORITZ POSTIGO, 
274873314 / PEDRO NORTON GONCALVES DIAS, 10644724-1 / WELLINGTON VIDIGAL DE ARAUJO, 381954341 
 
4 DAS SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS  
4.1 Relação de candidatos que tiveram a solicitação de isenção de taxa de inscrição indeferida, referente a Lei nº 
12.147/2005, por não cumprirem as formalidades do item 7 do edital de abertura do Processo Seletivo na seguinte 
ordem: nome em ordem alfabética e código(s) do(s) motivo(s) de indeferimento. 
ANGELA KYONG JIN KWAK, 324239464, (1) 
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4.2 Relação de candidatos que tiveram a solicitação de redução de taxa de inscrição indeferida, referente a Lei nº 
12.782/2007, por não cumprirem as formalidades do item 7 do edital de abertura do Processo Seletivo na seguinte 
ordem: nome em ordem alfabética e código(s) do(s) motivo(s) de indeferimento. 
GUILHERME LIMA PASCHOALINI, 421581839, (1, 2, 3) / JULIANA NAZARIO PIPI, 504350821, (1, 2, 3) / JULIANE 
SCHUENCK DO COUTO, 285155198, (1, 2, 3) / MARCOS VINICIUS VOLPATO, 106289999, (3) / MARIANA MACHADO 
SANTOS, 407839604, (1) / MAYARA LAVES DA SILVA, 5119831, (1, 2, 3) / PAULO AFONSO RIBEIRO, 5335576, (1, 3) 
 
5 DO RESULTADO DE RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO  
5.1 Recursos deferidos, na seguinte ordem: nome em ordem alfabética e número. 
MARIANA MACHADO SANTOS, 407839604 
 
5.2 Recursos indeferidos, na seguinte ordem: nome em ordem alfabética e código(s) do(s) motivo(s) de 
indeferimento. 
MARCOS VINICIUS VOLPATO, 106289999, (3) 
 
6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
6.1 O deferimento do requerimento de isenção ou redução da taxa da inscrição não representa a inscrição no Processo 
Seletivo, mas apenas a garantia da concessão do benefício. Para efetivar a inscrição, faz-se necessário que o candidato 
se inscreva na forma e prazo estabelecidos no item 5 do edital de abertura do Processo Seletivo. 
6.2 O candidato não contemplado com a isenção ou redução do pagamento de taxa de inscrição, caso tenha interesse, 
poderá efetivar a inscrição, caso ainda não tenha feito, na forma e prazo estabelecidos no item 5 do edital de abertura 
do Processo Seletivo, e realizar o pagamento integral do boleto bancário até o dia 13 de dezembro de 2021. 
6.3 O candidato contemplado com a isenção do pagamento de taxa de inscrição, se tiver interesse, poderá efetivar a 
inscrição, caso ainda não tenha feito, na forma e prazo estabelecidos no item 5 do edital de abertura do Processo 
Seletivo, e não precisará efetuar o pagamento do boleto bancário. 
6.4 O candidato contemplado com a redução do pagamento de taxa de inscrição, se tiver interesse, poderá efetivar a 
inscrição, caso ainda não tenha feito, na forma e prazo estabelecidos no item 5 do edital de abertura do Processo 
Seletivo, e realizar o pagamento proporcional à 50% do valor (R$ R$ 147,00) do boleto bancário até o dia 13 de 
dezembro de 2021. O boleto com redução de taxa de inscrição estará disponível a partir das 18 horas do dia 10 de 
dezembro de 2021. 
 

São Paulo/SP, 10 de dezembro de 2021. 
Diretoria de Concursos 

Instituto QUADRIX 


