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INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS 
 
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS” 
CONCURSO PÚBLICO 
ESPECIALIDADE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE – ASSISTENTE SOCIAL 
I. E. Nº: 08/2014 
EDITAL Nº: 40/2014 
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio  da 
Comissão Especial de Concurso Público, instituída para o presente certame, torna público o resultado definitivo da solicitação de isenção 
de taxa de inscrição do concurso público, após análise de recursos, para o cargo: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – 
ASSISTENTE SOCIAL. 
1. Solicitação de isenção de taxa de inscrição deferida, que está de acordo com a Lei Estadual nº 12.147/05, na seguinte ordem: nome do 
candidato e número do Registro Geral. 
LUIZ FERREIRA DE MELLO FILHO, 173354348. 
2. Não houve indeferimento. 
 
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS” 
CONCURSO PÚBLICO 
ESPECIALIDADE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE – BIOLOGISTA I. E. Nº: 09/2014 
EDITAL Nº: 41/2014 
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio  da 
Comissão Especial de Concurso Público, instituída para o presente certame, torna público o resultado definitivo das solicitações de 
isenção e redução de taxa de inscrição do concurso público, após análise de recursos, para o cargo: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE – BIOLOGISTA.  
1. Solicitação de isenção de taxa de inscrição deferida, que está de acordo com a Lei Estadual nº 12.147/05, na seguinte ordem: nome do 
candidato e número do Registro Geral.  
VANESSA CRISTINA MARTINS SILVA, 436908438.  
2. Solicitação de redução de taxa de inscrição deferida, que está de acordo com a Lei Estadual nº 12.782/07, na seguinte ordem: nome do 
candidato e número do Registro Geral.  
JOSE SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, 337164307.  
3. Não houve indeferimento.  
 
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS” 
CONCURSO PÚBLICO 
ESPECIALIDADE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE – PSICÓLOGO 
I. E. Nº: 11/2014 
EDITAL Nº: 42/2014 
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio  da 
Comissão Especial de Concurso Público, instituída para o presente certame, torna público o resultado definitivo das solicitações de 
isenção de taxa de inscrição do concurso público, após análise de recursos, para o cargo: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – 
PSICÓLOGO. 
1. Solicitações de isenção de taxa de inscrição deferidas, que estão de acordo com a Lei Estadual nº 12.147/05, na seguinte ordem: nome 
do candidato em ordem alfabética e número do Registro Geral. 
CAROLINE ROSA DE LIMA, 348175243; GISELE VILELLA DA SILVA, 285737557; KARINA MIE KIKUTI, 27855619X; LETICIA PARANHOS ROCHA 
DINIZ COELHO, 43939840. 
2. Não houve indeferimento. 
 
UNIDADE: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS” 
CONCURSO PÚBLICO 
ESPECIALIDADE: ENFERMEIRO 
I. E. Nº: 13/2014 
EDITAL Nº: 43/2014 
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da 
Comissão Especial de Concurso Público, instituída para o presente certame, torna público o resultado definitivo das solicitações de 
isenção e redução de taxa de inscrição do concurso público, após análise de recursos, para o cargo: ENFERMEIRO.  
1. Solicitações de isenção de taxa de inscrição deferidas, que estão de acordo com a Lei Estadual nº 12.147/05, na seguinte ordem: nome 
do candidato em ordem alfabética e número do Registro Geral. 
FAGGNER AMARAL, 341176291; LUIZ CARLOS ROCHA DA SILVA, 271213796. 
2. Solicitação de redução de taxa de inscrição deferida, que está de acordo com a Lei Estadual nº 12.782/07, na seguinte ordem: nome do 
candidato e número do Registro Geral. 
LUCAS GOMES DE SOUZA, 153707495. 
3. Solicitação de redução de taxa de inscrição indeferida, que está em desacordo com a Lei Estadual nº 12.782/07, na seguinte ordem: 
nome do candidato, número do Registro Geral e motivo do indeferimento. 
SILVINA FRECHIS FERNANDES SILVA, 191521280, documentação incompleta. 



 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1 O candidato que teve indeferido o pedido de redução do pagamento do valor da taxa de inscrição após análises de recursos, caso 
queira participar do concurso público, deverá realizar sua inscrição conforme item 4 do Capítulo III do edital de abertura, gerar boleto 
bancário com o valor integral da inscrição através do endereço eletrônico do Instituto Quadrix http://www. quadrix.org.br e efetuar o 
seu pagamento. O boleto bancário poderá ser impresso e pago até a data de 17 de abril de 2014.  
4.2 O candidato que teve indeferido o pedido de redução do pagamento do valor da taxa de inscrição que não efetivar sua inscrição por 
meio do pagamento do boleto bancário não participará do certame.  
 
 


