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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE CARDIOVASCULAR E DE 

RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR – 2020 
 

SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à redução de 
50% (cinquenta por cento) do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que 
comprove ser estudante (matriculado na graduação ou pós-graduação) e receber 
remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos vigentes no Estado de São Paulo ou, ser 
estudante (matriculado na graduação ou pós-graduação)  e estar desempregado com 
comprovação documental.  
A solicitação de redução da taxa de inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo 
interessado, nos dias 05 e 06/09/2019, na secretaria da Residência de Enfermagem no 

prédio III José Eduardo de Sousa ao lado relógio de ponto no térreo, IDPC (Programa de 
Residência em Enfermagem Cardiovascular) ou na Secretaria da Residência 
Multiprofissional no Ambulatório Multiprofissional no Prédio I - Michel Batlouni, pavimento 
térreo, IDPC (Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Cardiovascular), das 
8h00 às 12h00. A sua concessão ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, dos 
seguintes documentos: 
I – Para comprovar a condição de estudante: certidão ou declaração, expedida por 
instituição de ensino pública ou privada; carteira de identidade estudantil ou documento 
similar, expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por entidade de 
representação discente. 
II – Para comprovar a condição de desempregado: cópia das páginas da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social que contenham foto, qualificação civil e o último contrato de 
trabalho, com a correspondente anotação de saída anteriormente à inscrição deste processo 
seletivo e, preencher a declaração, por escrito, da condição de desempregado conforme o 
modelo disponível neste edital e no site: www.cursos.idpc.org.br/residencia  
III - Para comprovar a remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos: cópia do 
holerite ou comprovante salarial que mostre a remuneração mensal menor que 1874,00 
reais. 
Para verificar o resultado da solicitação da redução da taxa de inscrição o candidato deverá 
entrar em contato pelo e-mail residenfcardio@idpc.org.br (Programa de Residência em 
Enfermagem Cardiovascular) ou resmulti@idpc.org.br (Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde Cardiovascular), das 08h00 as 12h00 no dia 10/09/2019. 
O candidato que tiver a solicitação da redução da taxa deferida deverá proceder à 
efetivação da inscrição, online até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 11/09/2019 
utilizando o código para a emissão do Boleto bancário que será fornecido junto com o 
deferimento da redução do valor da inscrição. 
O candidato que tiver sua solicitação indeferida deverá efetivar a inscrição com o 
pagamento integral da taxa de inscrição, se tiver interesse, até as 23h59 (horário de 
Brasília), do dia 25/10/2019. 
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