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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Secretaria de Planejamento e Gestão 
 

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - Iamspe 
 

EDITAL Nº 24/2018 – RESULTADOS DOS RECURSOS REFERENTES ÀS SOLICITAÇÕES DE 
REDUÇÃO E ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO 
 
O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – Iamspe, por meio da Comissão Especial de Concurso 
Público, instituída mediante Portaria Iamspe nº 18 de 15, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) de 
16/07/2016, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna público o resultado dos recursos interpostos 
contra o resultado preliminar das solicitações de isenção e redução do valor de inscrição do concurso público Edital de abertura 
de inscrições nº 14/2018, conforme as disposições a seguir. 
 
I - Dos resultados 

 
1 Recursos indeferidos contra o resultado das solicitações de isenção do valor de inscrição, que não estão de acordo com a Lei 

Estadual nº 12.147/2005, na seguinte ordem: número da inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e número do 
Registro Geral. 
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

 

Inscrição Nome RG 

264-628 ADRIANA SILVA ROCHA  28765613 

264-396 MARIANA DINIZ PEDRAS 46078704 

264-524 RICARDO HENRIQUE DUCCINI NUNES GONÇALVES 32153700 

264-554 RITA DE CASSIA DE SOUZA AUGUSTO 20876480X 
 
 
2 Não houve interposição de recursos contra o resultado das solicitações de redução do valor de inscrição. 

 
 
II - Disposições Finais 

 
1 O candidato cujo recurso contra o resultado preliminar das solicitações de isenção ou redução do pagamento do valor de 
inscrição estiver indeferido deverá acessar o site www.nossorumo.org.br durante o período das inscrições, imprimir o boleto da 
respectiva inscrição com o valor integral e realizar seu pagamento até a data do vencimento como única forma de garantir sua 
participação no presente certame. 
2 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido no edital de abertura. 
 
São Paulo, 27 de abril de 2018. 
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