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COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

COMISSÃO DE ANÁLISE 
E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Comunicado CAAP nº 09/201, de 23-11-2011
O Presidente da Comissão de Análise e Aprovação de Pro-

jetos– CAAP divulga o resultado da Reunião Ordinária ocorrida 
em 22 de novembro de 2011.

Ata de reunião da Comissão de Análise e Aprovação de 
Projetos

Aos 22 dias do mês de novembro de 2011, nesta Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude, reuniram-se, extraordinariamente, 
os membros da Comissão de Análise e Aprovação de Projetos – 
CAAP, para análise dos projetos cadastrados na Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. Após análise e discussão a CAAP decidiu:

APROVAÇÃO dos seguintes projetos:
1.Proponente: Corpore Brasil
Projeto: Corrida Feminina 5Km
Área: Participativa
Valor: R$ 353.540,96
2.Proponente: União Esporte Clube
Projeto: Taça Amadora de Futebol 2011 – Série B
Área: Rendimento
Valor: R$ 928.440,00
3.Proponente: Instituto Valore de Esportes, Saúde, Educação 

e Cultura
Projeto: Circuito de Corrida e Caminhada – 1ª e 2ª Etapa
Área: Participativa
Valor: R$ 391.962,48
4.Proponente: Instituto Valore de Esportes, Saúde, Educação 

e Cultura
Projeto: Festival de Iniciação Esportiva – 2ª Etapa
Área: Sócio Desportiva
Valor: R$ 268.079,40
5.Proponente: Instituto Valore de Esportes, Saúde, Educação 

e Cultura
Projeto: Festival de Iniciação Esportiva – 1ª Etapa
Área: Sócio Desportiva
Valor: R$ 385.415,27
6.Proponente: Liga RMC de Esportes
Projeto: 1º Circuito RMC de Corrida e Caminhada – 1ª Etapa
Área: Participativa
Valor: R$ 245.500,51
7.Proponente: CCI - Centro de Convivência do Idoso de 

Sorocaba
Projeto: Nas Quadras da Vida
Área: Participativa
Valor: R$ 578.211,72
8.Proponente: Associação Brasileira de Futebol Social
Projeto: Mundialito de Showbol 2011
Área: Rendimento
Valor: R$ 437.568,73
9.Proponente: Instituto Por Mais Alguém
Projeto: Um Passe para Educação
Área: Educacional
Valor: R$ 611.842,45
10.Proponente: Associação de Moradores da COHAB 

Adventista II
Projeto: Circuito CPFL de Corrida de Rua - 2011
Área: Participativa
Valor: R$ 470.940,00
11.Proponente: Pico do Gavião Esportes de Aventura
Projeto: VII Pico do Gavião Internacional Cup 2011
Área: Rendimento
Valor: R$ 393.567,00
REPROVAÇÃO dos seguintes projetos:
1.Proponente: Associação de Surf da Grande São Paulo
Projeto: Festival Paulistano de Surf
2.Proponente: Liga RMC de Esportes
Projeto: Festival de Iniciação Esportiva – 1ª Etapa (Cam-

pinas)
3.Proponente: Associação de Surf da Grande São Paulo
Projeto: Encontro Paulista de Escolas de Surf
4.Proponente: Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultu-

ra, Esporte e Meio Ambiente
Projeto: Centro de Excelência de Lutas Olímpicas
5.Proponente: Associação Joaquinense de Atletismo
Projeto: Projeto Olímpico Edson Luciano ribeiro Correndo 

para Vencer – Núcleo Mogiana
6.Proponente: ONG Pra Frente Brasil
Projeto: Esporte & Cidadania
7.Proponente: ONG Pra Frente Brasil
Projeto: Esporte & Lazer

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SH – 56, de 23-11-2011

Dispõe sobre designação de membros para 
composição do Comitê de Regularização do 
Programa Estadual de Regularização de Núcleos 
Habitacionais – Cidade Legal

O Secretário de Estado da Habitação, no uso de suas atribui-
ções legais e, conforme disposto no artigo 3° do Decreto 52.052, 
de 13 de agosto de 2007, resolve:

Artigo 1º - Fica designado o Secretário Executivo do Progra-
ma, Gabriel Veiga, RG 12.665.431-SSP/SP, para presidir o Comitê 
de Regularização do Programa Estadual de Regularização de 
Núcleos Habitacionais – Cidade Legal.

Artigo 2º - o Comitê de Regularização do Programa Esta-
dual de Regularização de Núcleos Habitacionais será composto, 
pelos representantes abaixo relacionados, conforme a indicação 
dos dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública 
estadual, nos termos do artigo 4º do Decreto 52.052/07, a saber:

Secretaria da Habitação
Titular: Paula Dias Rubez – RG 16.624.116-7
Suplente: André Garcia Martin – RG 5.749.761-8
Secretaria do Meio Ambiente
Titular: Cláudio José Silveira – RG 10.393.040-1
Suplente José Francisco Trevisan – RG 7.819.975
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB
Titular: Luiz Paulo Machado Poppe – RG 5.555.505
Suplente: Priscila Costa Carvalho – RG 27.224.208-1
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

– SABESP
Titular: Maurício Soutto Mayor Junior – RG 05.713.620
Suplente: Marcelo Galdieri – RG 21.411.653-0
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE
Titular: Arqutª Vera Helena Reis Martins – RG 4.259.810-2
Suplente: Engº Tacio da Costa Sampaio – RG 12.111.759-5
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Comunicado
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 

12, artigo 14 e Cláusula Sexta do anexo do Decreto Estadual 
52.052, de 13 de agosto de 2007, fica prorrogado o Convênio 
de Cooperação Técnica celebrado através do programa Estadual 
de Regularização de Núcleos Habitacionais – “Cidade Legal” 
com os Municípios de: Bastos (Proc. SH- 259/02/2010) até 
24/11/2012, Guaraci (Proc. SH- 642/02/2009) até 09/12/2012, 
Ibitinga (Proc. SH- 0454/02/2006) até 27/11/2012, Novo Hori-
zonte (Proc. SH- 667/02/2009) até 09/12/2012, Paulistânia 
(Proc. SH- 769/02/2009) até 20/12/2012 e Turiúba (Proc. SH- 
534/02/2010) até 08/12/2012.

de Aprimoramento, munido dos seguintes documentos: (Cópia 
simples, sem autenticação)

* Cópia da Inscrição no Conselho Regional do Estado de 
São Paulo (este documento poderá ser apresentado até o dia 
26/03/2012), ou protocolo de Inscrição no referido conselho do 
Estado de São Paulo;

* Cópia legível da Cédula de Identidade (R.G.);
* Cópia legível do CPF do próprio classificado;
* Cópia legível do diploma ou atestado de conclusão do 

curso;
* Cópia legível, com número de “Cadastro de Contribuinte 

Individual”, junto ao INSS;
* Uma foto 3x4 recente;
* Título de eleitor e comprovante de cumprimento das 

obrigações eleitorais;
* Candidatos do sexo masculino comprovante do cumpri-

mento das obrigações com o serviço militar.
* Valor da matrícula R$ 255,00 (Duzentos e Cinquenta e 

Cinco Reais), (taxa a ser recolhida na Tesouraria da FAEPE);
* Taxa para confecção do crachá no valor de R$ 5,00 (Cinco 

Reais), (a ser recolhida na Tesouraria da FAEPE);
* O candidato deverá disponibilizar informações e docu-

mentos para o Coordenador do Programa de Residência Mul-
tiprofissional, realizar o seu cadastramento junto Sistema de 
Informações Gerenciais do PROGRAMA NACIONAL DE BOLSAS 
PARA RESIDÊNCIAS MULTIPROFISSIONAIS E EM ÁREA PROFIS-
SIONAL DA SAÚDE.

* O Candidato impossibilitado de comparecer para efetivar 
sua matrícula, poderá constituir um procurador para tal fim.

5.2 - A matrícula não será efetivada sem a apresentação de 
todos os documentos solicitados.

5.3 - O não comparecimento implicará na desclassificação 
do candidato.

5.4 - O candidato que não apresentar a cópia do documento 
de Identidade Profissional até o dia 26/03/2012 será desclassifi-
cado automaticamente e terá sua matrícula cancelada.

5.5 - Não será aceito qualquer outro documento que não 
seja a Carteira Oficial do Conselho Profissional. ( O Candidato 
deverá possuir o registro no respectivo Conselho Regional do 
Estado de São Paulo ou comprovante oficial de inscrição)

5.6 - Somente será convocado outro candidato para o 
preenchimento de vaga pretendida para o Curso de Residência 
Multiprofissional, quando da desistência ou desclassificação de 
outro candidato, até 23/03/2012.

CAPÍTULO VI - DOS CURSOS DE RESIDÊNCIA MULTIPRO-
FISSIONAL

6.1 - O candidato classificado e oficialmente matriculado 
iniciará suas atividades 01/02/2012 e terá direito à:

a) Bolsa de estudo mensal no valor de R$ R$ 2.384,82 (Dois 
Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centa-
vos), equiparado ao valor da bolsa de Residência Médica, fixado 
pela Lei n° 11.381 de 1° de dezembro de 2006, com recursos 
da programação orçamentária do Ministério da Saúde, por meio 
da Funcional Programática 10.364.1436.8628.0001 - Apoio ao 
Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto Sensu 
e Lato Sensu em Áreas Estratégicas para o Sistema Único de 
Saúde - SUS.

b) Almoço, de segunda feira a sexta feira e também o jantar 
quando constar da escala de plantão.

c) Férias anuais em data pré-estabelecida e com concordân-
cia dos preceptores e tutores deste Programa.

6.2 - O candidato regularmente matriculado que não 
comparecer no dia 01/02/2012 às 07:00 horas, no pavilhão 
Mario Covas da FAMERP, será automaticamente considerado 
desistente. A convocação do candidato subseqüente será reali-
zada somente por meio de comunicado disponível no site www.
famerp.br

6.2.1 - O candidato convocado terá o prazo de 01 (um) 
dia, impreterivelmente, a partir da publicação do seu nome no 
site da FAMERP, para efetuar sua matrícula; caso contrário, será 
considerado desistente da vaga e será convocado o candidato 
subseqüente.

6.3 - Os candidatos admitidos em cada uma das áreas 
obedecerão ao Regulamento em vigor da Diretoria Adjunta de 
Pós-Graduação, Regimentos da FAMERP Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto e da Secretaria Municipal de Saúde de 
São José do Rio Preto.

6.4 - As bibliografias recomendadas para prova teórica e 
cópia do presente edital encontram-se disponíveis somente no 
site www.famerp.br

(17-11-2011)

Esporte, Lazer e 
Juventude
GABINETE DO SECRETÁRIO

Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 

8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a 
seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das 
Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de 
imediato, visando assegurar condições para realização dos pro-
gramas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não 
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

PDS a serem pagas
410001
Data: 29/11/2011

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410101 2011PD01312 4.192,84
410101 2011PD01325 28.640,48
TOTAL  32.833,32

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410103 2011PD01939 37.737,93
410103 2011PD01940 2.677,64
TOTAL  40.415,57
TOTAL GERAL  73.248,89

Termo de Aditamento de Contrato
PROCESSO SELT Nº.: 0928/2010
CONTRATO: Nº. 9912267064
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, 

LAZER E TURISMO.
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
OBJETO: Primeiro Termo de Aditamento que entre si cele-

bram o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado de 
Esporte, Lazer e Juventude e a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, objetivando a prorrogação do prazo de vigência 
contratual para a prestação de serviços e venda de produtos 
como: carta ou cartão, carta-resposta, encomenda PAC , carta 
comercial, correio internacional, impresso especial, remessa 
Local com comprovação de entrega, Telegrama via internet e 
carta via internet, serviços telemáticos, serviço de caixa postal, 
serviço de logística reversa, comercial de serviços postais, tele-
máticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional.

VIGÊNCIA: 25/10/2011 A 24/10/2012.
PRAZO: 12 (doze) meses
VALOR: R$ 108.000,00

endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 Bairro São Pedro - CEP 
15090-000 – São José do Rio Preto 5416 Bairro São Pedro - CEP 
15090-000 – São José do Rio Preto - SP. Para realizar a inscrição 
pelos Correios, o candidato deverá acessar o site www.famerp.
br, imprimir o formulário de inscrição, preencher, assinar e enviar 
juntamente com comprovante original do pagamento da taxa, 
até o último dia de inscrição, dia 20/12/2010. Somente serão 
aceitas inscrições recebidas, até dia 22/12/2011.

OBS: Após esta data as inscrições recebidas serão descarta-
das sem a devolução da taxa de inscrição.

2.19 - As inscrições enviadas pelos Correios deverão ser 
acompanhadas de toda documentação necessária, incluindo o 
Comprovante Original do recolhimento da taxa de inscrição, sob 
pena de a inscrição não ser efetivada.

2.20 - O candidato deverá confirmar sua inscrição somente 
pelo site www.famerp.br

2.21 – No caso de inscrição enviadas por Correios, o recolhi-
mento da taxa de inscrição no valor de R$ R$ 272,50 (Duzentos 
e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), deverá ser 
efetuado em nome da Fundação de Apoio ao Ensino. Pesquisa e 
Extensão a Comunidade da Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto/FAEPE, no BANCO SANTANDER S.A – São José do 
Rio Preto Agência 037 - FAEPE – Conta Corrente nº 13008010-9, 
devidamente identificado com nome e CPF do candidato.

2.22 - Será aceita inscrição por procuração, mediante ins-
trumento de mandato, acompanhado de cópia do documento de 
Identidade do Procurador. Deverá ser apresentada uma procu-
ração por candidato, que ficará retida. A procuração deverá ser 
específica para inscrição na Seleção Pública para o Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde na Atenção Básica, com 
ênfase na Estratégia da Saúde da Família da FAMERP, contendo 
a área profissional do candidato.

2.23 - NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES:
I. Cujos formulários e/ou documentos estejam incompletos 

ou rasurados;
II. Cujo carimbo dos Correios indique que foram postadas 

após o dia 20/12//2011;
III. Cujo recebimento pela COAPRIMO tenha sido feito após 

22/12/2011;
IV. Na eventualidade de vínculo empregatício do candidato 

aprovado no Concurso Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde na Atenção Básica, com ênfase na Estratégia da Saúde 
da Família, com Instituição Pública, ou Instituição Privada, ligada 
ao SUS, deverá ser apresentado no ato da matrícula, comprovan-
te da rescisão contratual.

V. Cujos interessados possuam diplomas/certificados emi-
tidos por Instituições de Ensino que não sejam reconhecidas 
definitivamente pelo MEC;

VI. Não serão aceitos protocolos para reconhecimento de 
curso.

VII. NÃO será devolvido em nenhuma hipótese o valor pago 
para inscrição no concurso.

CAPÍTULO III - DURAÇÃO DO PROGRAMA
3.1 - Código da Profissão
725 - ENFERMAGEM – 24 meses
726 - NUTRIÇÃO – 24 meses
CAPÍTULO IV - DOS EXAMES
4.1 - O exame constará de duas etapas sucessivas:
I. Prova Teste
II. Entrevista e Análise de Curriculum Lattes.
4.2 - A prova teste de que trata o item I, será realizada no 

dia 05/01/2012, quinta feira, às 14:00 horas, no Pavilhão Fleury 
Filho e Pavilhão Mário Covas da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto.

4.2.1 - O candidato deverá estar munido do documento 
original de Identidade e caneta esferográfica preta, no momento 
do exame.

4.2.2 – Serão classificados e convocados para a segunda 
fase candidatos em número igual a duas vezes o número de 
vagas, mais três, para cada área de formação profissional (enfer-
magem e nutrição) em ordem decrescente de nota.

4.2.3 - Decorridas 02 (duas) horas, a contar do início da 
prova teórica, as folhas de respostas serão recolhidas.

4.2.4 - Não haverá substituição de gabarito em nenhuma 
hipótese;

4.2.5 - As provas serão formuladas por uma Comissão 
representada pelo Coordenador e preceptores do Programa de 
Residência Multiprofissional;

4.2.6 - O candidato portador de necessidades especiais 
e que necessitar de condição especial para a realização das 
provas, deverá fazer a solicitação pessoalmente ou encaminhar 
por Sedex até o término das inscrições, á COAPRIMO, Av. Briga-
deiro Faria Lima, 5416, São José do Rio Preto-SP. Não haverá 
prova específica para tais candidatos, que serão submetidos ao 
mesmo conteúdo e dinâmica na prova dos demais candidatos. 
A solicitação deverá ser requerida no ato da inscrição, por 
escrito, em duas vias, e deverá indicar quais recursos especiais 
serão necessários para a realização da prova. O atendimento 
às condições solicitadas ficará sujeito á análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.

4.2.7 - Será excluído da seleção o candidato que:
I. não comparecer à prova seja qual for o motivo alegado;
II. não apresentar o documento original exigido;
III. ausentar-se da sala de provas sem acompanhamento 

do fiscal, ou antes, de decorrido uma hora do início da prova;
IV. for surpreendido em comunicação com outras pessoas 

ou utilizar-se de livros, notas ou impressos não permitidos ou 
de objetos eletrônicos;

V. estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico de comunicação;

VI. lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
VII. perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos.
VIII. Não apresentar-se até as 14:00 horas.
4.2.8 - O gabarito da prova teste será divulgado no site: 

www.famerp.br
4.2.9 – 06/01/2011, às 10:00 horas, será divulgado o resul-

tado da Prova Teste e a relação dos candidatos classificados.
4.2.10 - Havendo empate de notas será escolhido o candi-

dato com maior idade. Diante de novo empate de notas, será 
escolhido o candidato com maior tempo de formação.

4.2.11 - O candidato aprovado deverá apresentar na 
COAPRIMO, no dia 06/01/2012, curriculum lattes documentado 
(com foto e xerox dos comprovantes de tudo que for descrito 
no curriculum).

4.3. - O candidato que não apresentar o curriculum lattes 
documentado, não participará da entrevista ou análise de 
curriculum;

4.4 - Nos dias 09 e 10/01/2012 – Análise de Curriculum 
Lattes e Entrevista.

4.5 - A nota final será determinada pela soma da nota 
obtida na Prova Teórica, com valor de zero a 5,0 (cinco inteiros), 
na Entrevista com valor de zero a 3,0 (três inteiros) e Análise 
de Curriculum Vitae ou Lattes com valor de zero a 2,0 (dois 
inteiros).

4.6 - O resultado final será divulgado por meio do qua-
dro Geral de Notas, a ser afixado no “Mural de Atos Oficiais 
da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no dia 
13/01/2011 e no site www.famerp.br

4.7 - Os recursos sobre discordância dos resultados divulga-
dos deverão ser protocolados na COAPRIMO, (mesmo local de 
inscrição) no prazo certo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da data de divulgação oficial das notas.

CAPÍTULO V - DAS MATRÍCULAS
5.1- O candidato classificado conforme o número de vagas, 

deverá realizar sua matrícula nos dia 16 e 17/01/2012, das 08:00 
h às 11:30h e das 13:30 h as 16:00 h, na Secretaria da Comissão 

José do Rio Preto, serão recebidas no período de 24/11/2011 A 
20/12/2011, no horário das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:30 hs 
às 16:00 hs, excluindo-se sábados, domingos, feriados e feriados 
prolongados, na Secretaria da Comissão de Aprimoramento 
(COAPRIMO), à Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416, Bairro São 
Pedro, São José do Rio Preto – SP, na entrada lateral do Prédio 
do Banco Sicred S.A, - 1º andar.

2.3 - O valor da Inscrição para o Processo Seletivo é de 
R$ 272,50 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos), valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) 
do salário mínimo vigente, e conforme Lei Estadual nº. 12.782, 
de 20.12.2007, o candidato terá direito à redução de 50% (cin-
qüenta por cento) do valor do pagamento da taxa de inscrição, 
desde que CUMULATIVAMENTE, atenda os seguintes requisitos:

a) Seja estudante regularmente matriculado no último 
semestre do Curso de Graduação, ou em curso de Pós-
Graduação, e

b) Receba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos ou esteja desempregado.

2.4 - O candidato que preencher CUMULATIVAMENTE as 
DUAS condições estabelecidas nas alíneas “a” e “b” previstas 
no item 2.3, poderá solicitar a redução do pagamento da taxa de 
inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos:

2.5 – Nos dias 24 e 25/11/2011, o candidato interessado na 
redução da taxa de inscrição, deverá acessar o site www.famerp.
br, preencher corretamente o ofício de solicitação de redução 
da taxa de inscrição, e entregar presencialmente, juntamente 
com os documentos comprobatórios abaixo elencados, no local, 
períodos e horários de recebimento das inscrições.

a) - Certidão ou declaração expedida por instituição de 
ensino público ou privado, comprovando a sua condição de 
estudante; ou

b) - Carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino público ou privado;

c) - Comprovante de renda especificando remuneração 
mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos.

2.6 - Quanto à comprovação de renda será aceito um dos 
seguintes documentos:

a) - Contracheque ou recibo de pagamento por serviços 
prestados ou envelope de pagamento ou declaração do empre-
gador;

b) - Extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras 
fontes, referente à aposentadoria, auxílio doença, pensão, pecú-
lio, auxílio reclusão e previdência privada, ou extrato bancário 
identificado, com o valor do crédito do benefício;

c) - Comprovante de recebimento de pensão alimentícia; 
na falta deste, extrato ou declaração de quem a concede, espe-
cificando o valor;

d) - comprovante de benefícios concedidos por programas 
sociais, como por exemplo, bolsa escola, bolsa família ou cheque 
cidadão;

2.7 – Quanto à comprovação da condição de desemprega-
do, será aceito um dos seguintes documentos:

a) - Recibos de seguro desemprego e do FGTS;
b) - Documentos de rescisão do último contrato de trabalho, 

mesmo que temporário; no caso de contrato em carteira de 
trabalho, anexar também, cópias das páginas de identificação;

OBS: serão considerados desempregados os candidatos que 
tendo estado empregado em algum momento nos últimos (12) 
doze meses, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

O candidato que nunca trabalhou, deverá providenciar a 
carteira profissional, junto ao Poupa Tempo e apresentar cópia 
das páginas de identificação e das duas primeiras folhas de 
registro, em branco.

2.8 - Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não seja o estabelecido neste Edital.

2.9 - No caso de solicitação de Redução de Taxa, indefe-
rida, o candidato deverá proceder sua inscrição com o valor 
integral da taxa, de acordo com o estabelecido no Artigo 2.3, 
deste Edital.

2.10 - No caso de emprego de fraude pelo candidato benefi-
ciado pela redução, serão adotados os procedimentos indicados 
no Art. 4º da Lei 12.782, de 20/12/2007 e, se confirmada a 
presença de ato ilícito, fica o candidato imediatamente excluído 
do processo seletivo e o Ministério Público será comunicado 
sobre o fato.

2.11 – No dia 28/11/2011, a partir das 14:00 horas o candi-
dato deverá acessar o site www.famerp.br, para verificar se a sua 
solicitação de redução de 50% da taxa de Inscrição, foi deferida.

2.12- No dia 29/11/2011, os eventuais recursos deverão 
ser entregues, PRESENCIALMENTE, no mesmo endereço da 
solicitação.

2.13 - No dia 30/11/2011, o candidato deverá acessar o 
mesmo site, para verificar se o seu recurso foi deferido.

2.14 – No período de 01 a 20/12/2011, o candidato cujo 
pedido de redução da taxa de inscrição foi deferido, fará um 
depósito bancário, ou recolherá a taxa de inscrição no caixa da 
FAEPE, no valor de R$ 136,25 (Cento e Trinta e Seis Reais e Vinte 
e Cinco Centavos).

2.15 – Para aquele candidato, cujo pedido de redução de 
taxa de inscrição foi INDEFERIDO, o pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser efetuado no valor integral de R$ 272,50 
(Duzentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

2.16 - Para os candidatos que solicitaram ou não a redução 
da taxa de inscrição, as inscrições estarão abertas no período 
de 01 a 20/12/ 2010, no horário das 08:00 h às 11:30 h e das 
13:30 h às 16:00 h, excluindo-se sábados, domingos, feriados e 
feriados prolongados, na Secretaria da Comissão de Aprimora-
mento- COAPRIMO, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416, Bairro São 
Pedro, São José do Rio Preto – SP, na entrada lateral do Prédio 
do Banco Sicred S.A, 1º Andar.

DAS ÁREAS
CODIGO PROFISSÃO

725 ENFERMAGEM

726 NUTRIÇÃO

2.17 - No ato da INSCRIÇÃO na COAPRIMO, o candidato 
deverá:

1º - Preencher o Formulário de Inscrição com todos os dados 
solicitados;

2º - Apresentar cópia: (cópia simples, sem autenticação)
* Xérox da cédula de identidade;
* Xérox do CPF;
* Xerox do Certificado de Conclusão do Curso, com reco-

nhecimento do MEC ou CEE, ou;
Comprovante da Instituição de Ensino em que o candidato 

estiver cursando o último ano, ou o último período do curso 
correspondente, ATESTANDO que o referido curso será “CON-
CLUÍDO” em 31/12/2011, e constando o reconhecimento do 
Curso e da Escola pelo MEC ou CEE;

* Ou
* Ter concluído o curso superior nos anos de 2009 a 2010, 

ou CONCLUIR ate 31/12/2011, sendo o curso e a instituição de 
ensino reconhecidos pelo MEC; (não será aceito protocolo de 
reconhecimento do curso);

* Recolher no caixa da FAEPE - Fundação de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão a Comunidade da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto, ou no BANCO SANTAN-
DER S.A–São José do Rio Preto, Agência 037 - FAEPE – Conta 
Corrente nº 13008010-9, devidamente identificado com nome 
e CPF do candidato, a taxa de inscrição no valor de R$ 272,50 
(Duzentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), ou no 
valor de R$ 136,25 (Cento e Vinte e Tres Reais e Vinte e Cinco 
Centavos), para os beneficiados com a redução de 50 % da taxa 
de inscrição.

2.18 - As inscrições poderão ser feitas também pelos 
Correios, via SEDEX, até o dia 20/12/2012; neste caso o candi-
dato deverá enviar apenas por via SEDEX, toda a documentação 
constante no ítem 2.18, para a Secretaria de Aprimoramento, 
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