sábado, 20 de junho de 2009
Documento
Adriana Ferraz Daher Berbel
232739941
20.271.014-2
Médico (Clínica Médica) - Botucatu
Nome
Inscrição
Documento
Cássio Vieira de Oliveira
920345305
8.148.231
Médico (Clínica Médica) - Guaratinguetá
Nome
Inscrição
Documento
Fábio do Nascimento Gonzaga
134861545
06.182.902-4
Gilson Fernandes Ruivo
754415328
19.100.919-2
Mauricio Mazur Lopes
134871242
27.127.303-3
Michele Galhardo Cheuen Clauzo
265902092
21.737.378-1
Susana Maria Campos Godoy Nepomuceno
265902061
16.892.876
Médico (Clínica Médica) - São José do Rio Preto
Nome
Inscrição
Documento
Flávio Henrique Borin
043598970
22.299.381-9
Jose Bassette Junior
830301434
7.640.165
Médico (Clínica Médica) - São José dos Campos
Nome
Inscrição
Documento
Leandro Flores Nogueira
096193804
29.910.143-5
Rosilene das Graças Badiani
454842376
363.436
Médico (Clínica Médica) - São Paulo (cadastro de reserva)
Nome
Inscrição
Documento
Priscila Rodrigues Néspoli
854498081
1.419.384-ES
Vinicius Eduardo D’Andréa
801300493
26.615.917-5
Vívian Mota Guimarães
173851103
12.484.551-2
Médico (Psiquiatria) - Regional 1
Nome
Inscrição
Documento
Angelo Soares Neto
275928939
5.762.230
Médico (Psiquiatria) - Regional 2
Nome
Inscrição
Documento
Juliana de Almeida Prado
268154650
15.839.441-0
Médico (Psiquiatria) - Regional 3
Nome
Inscrição
Documento
Adélia Ferraz Daher Miranda
906209012
19.333.823-3
Ana Carolina Lemos Corrêa
003223727
verificar
Fabiana Travaglini de Abreu Silva
454040030
32.755.165-3
Karla Kristine Santana Gonçalves
789062780
27.442.748-5
Mariana de Souza Domingues
866769918
27.899.639-5
Mariana Mascarenhas Mazaro Di Colla
913692565
25.406.236-2
Wilson Roberto Fabra Siqueira
825979815
3.948.366
Médico (Psiquiatria) - Regional 4
Nome
Inscrição
Documento
Melissa Chagas Assunção
920278331
32.033.250-0
Médico (Psiquiatria) - Regional 5
Nome
Inscrição
Documento
Ana Carolina Esteca
710107045
28.414.621-3
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 19 de Junho de 2009

CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL 92/09-FCL/CAr. - CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Campus de AraraquaraUNESP torna público o resultado final do concurso público de
títulos e provas para provimen-to de um cargo de Professor
Titular, em Regime de Dedicação Integral à Docên-cia e à
Pesquisa - RDIDP, junto ao Departamento de Psicologia da
Educação, no conjunto de disciplinas “Psicologia da Educação I,
II, III e IV” (Edital 111/08-FCL/CAr) no qual foi aprovado o candidato único inscrito, decidindo indicá-lo pa-ra prover o cargo
objeto do concurso.
Nº INSCRIÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - NOME - RG - MÉDIA
FINAL

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Banca Examinadora/notas dos Examinadores por unanimidade: Julgamento do Memorial (Peso 2) - Didática (Peso 1) Arguição do Memorial (Peso 1)
001 - 1º - Newton Duarte - 12.869.387 - 10,00.
Prof. Dr. Dermeval Saviani/Prof. Dr. Mário Duayer de
Souza/Prof. Dr. Valdemar Sguissardi/ Prof. Dr. Antônio Joaquim
Severino/Prof. Dr. Celi Nelza Zulke Taffa-rel - 10,00 - 10,00 10,00
(Proc. 321/08-FCL/CAr.).

CAMPUS DE ASSIS
CAMPUS DE ASSIS
Faculdade de Ciências
EDITAL Nº 153/2009-FCL/CAs.
(Processo nº 1609/2005)
A Congregação, em reunião de 19/6/2009, negou provimento ao recurso interposto pela candidata MELINA MAÇATELLI, RG 33.709.985-6, contra o indeferimento de sua inscrição no
Concurso Público de Títulos e Provas para preenchimento de 1
(uma) função de Professor Assistente, pela CLT e legislação complementar, em RDIDP, no conjunto de Disciplinas de
“Biotecnologia Ambiental”, “Biotecnologia de Alimentos”,
“Introdução à Administração de Empresas” e “Planejamento e
Projetos Biotecnológicos”, junto ao Departamento de Ciências
Biológicas, permanecendo os termos do Edital nº 144/2009FCL/CAs., DOE de 29/5/2009, página 106.

CAMPUS DE BAURU
FACULDADE DE CIÊNCIAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS
EDITAL 178/2009 - STDARH/FC
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru,
CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público de
Títulos e Provas para preenchimento de um emprego público de
Professor Assistente, em regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa - RDIDP, no conjunto de disciplinas
“Orientação Vocacional I” e “Orientação Vocacional e para o
Trabalho I”, do Departamento de Psicologia (Edital de Abertura
de Inscrições nº. 139/2009-STDARH/FC) para as Provas que
serão realizadas nos dias 06 e 07 de julho de 2009, com início
às 8 horas do dia 06/07/2009, na sala 87 da Central de Salas de
Aula do Campus de Bauru, sito a Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo
Coube, 14-01 - Campus da Unesp - Bauru/SP.
O não comparecimento do candidato às 8 horas do dia
06/07/2009, será considerado desistência. (Proc. nº.
508/46/01/05 - FC/C.Bauru)

CAMPUS DE BOTUCATU
FACULDADE DE MEDICINA
Faculdade de Medicina
Edital nº 191/2009-STDARH, de 17/06/2009.
ABERTURA DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO
O Diretor da Faculdade de Medicina do Campus de
Botucatu, faz saber que se encontram abertas inscrições do
Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para preenchimento, no regime jurídico da
CLT e legislação Complementar, mediante contratação, do
emprego público de Médico Hospital das Clínicas: Área:
Pneumologia.
A abertura do Concurso foi autorizada, pelo Despacho nº
623/2009-RUNESP, publicado no DOE de 7/5/2009 pág. 54
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento,
mediante contratação de 1 função, do emprego público de
Médico Hospital das Clínicas - Área: Pneumologia, com vagas
existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.
OBS: Os candidatos aprovados e contratados pelo regime
da CLT deverão prestar serviços dentro dos horários estabelecidos pela Administração, que poderão variar para os períodos
diurnos, noturnos, mistos ou na forma de revezamento, em dias
de semana sábados, domingos e feriados, obedecida a carga
horária semanal de trabalho, bem como estarão sujeitos ao
cumprimento do estágio probatório.
Descrição detalhada da função:
- Atendimento médico hospitalar. Avaliar clínica e laboratorialmente os pacientes de acordo com as especialidades, emitindo diagnósticos e prescrevendo medicamentos ou outras formas
de tratamentos conforme o tipo de enfermidade, bem como propor medidas preventivas de saúde. Coordenar programas e serviços
- em saúde. Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais sobre assuntos de sua especialização. Planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, palestras e eventos. Emitir
laudos e ou pareceres técnicos.
DO VENCIMENTO
1 - O vencimento inicial, em jornada completa de trabalho
(40 horas semanais de trabalho) referente ao nível 39-A da
Escala de Vencimentos - Funções Efetivas, da Resolução Unesp
70/2008 e alterações posteriores, corresponde a R$ 3.664,30.
DAS INSCRIÇÕES
VIA INTERNET
2 - As inscrições poderão ser realizadas via Internet com início as 9:00 horas do dia 24-6-2009 e término às 11:00 horas do
dia 26-6-2009. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o
site: www.fmb.unesp.br, localizando os links correlatos ao concurso, e preencher a ficha de inscrição a qual deverá ser enviada pela Internet.
Após o preenchimento e envio da referida ficha pela internet, o candidato receberá uma mensagem na tela do seu computador, informando o número do protocolo de inscrição e a
opção de gerar e imprimir o boleto bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00.
VIA SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES DA FACULDADE DE MEDICINA
3 -As inscrições poderão, também, ser realizadas na Seção
de Comunicações da Faculdade de Medicina - Rubião Junior S/N - Botucatu - SP, no período de 24 a 25-6-2009 no horário das
9.00 as 11.00 hs e das 14.00 às 17.00 horas e no dia 26-6-2009
no horário das 9:00 às 11:00 horas, onde também será gerado o
boleto bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição no
valor de R$ 40,00.
O boleto bancário deverá ser pago até a data do vencimento em qualquer agência bancária, após esta data, o referido
documento não será mais aceito, ficando cancelada a inscrição.
Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar no
site: www.fmb.unesp.br através da opção “consulta” o andamento da sua inscrição, sendo que, qualquer problema ou irregularidade deverá ser comunicado imediatamente pela opção
“fale conosco” do site.
A Faculdade de Medicina de Botucatu não se responsabiliza por solicitação de inscrições não recebidas por motivo de
ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência dos dados.
Somente serão aceitas inscrições com o pagamento através
do boleto bancário gerado pelo sistema de inscrições.
Não serão recebidas inscrições por via postal e fac-simile.
Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa de
inscrição, .
3.1 - Amparado pela Lei Estadual nº 12782/2007, o candidato terá direito à redução de 50% do valor do pagamento da
taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE atenda aos
seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das
séries do Ensino Fundamental ou Médio, Curso Pré-Vestibular ou
Curso Superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e
b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários
mínimos ou esteja desempregado.
O candidato que preencher as condições estabelecidas nos
itens a) e b) deverá solicitar a redução do pagamento da taxa de
inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:
- acessar, no período das 9 horas de 24-6-2009 às 23 horas
e 59 minutos do dia
24-6-2009, o link próprio da página do concurso - site
www.fmb.unesp.br .
- preencher total e corretamente o requerimento com os
dados solicitados;
- imprimir o requerimento, assinar e entregar, pessoalmente, juntamente com os documentos comprobatórios adiante descrito nas letras a e b, até 25-6-2009, na Seção Técnica de
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos, indicando no envelope: ref. Redução do valor de inscrição Edital nº
191-2009-STDARH - Concurso Público da Faculdade de
Medicina do Campus de Botucatu.
1) certidão ou declaração expedida por Instituição de
Ensino pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil ou, carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por Instituição de Ensino pública ou privada ou por
entidade de representação estudantil; e
2) comprovante de renda especificando perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou declaração por
escrito da condição de desempregado - Anexo II
Os documentos comprobatórios citados deverão ser entregues por meio de cópias reprográficas simples, acompanhadas
dos originais para serem vistadas pelo receptor.
Não serão consideradas cópias sem o acompanhamento
dos originais, bem como documentos entregues por outro meio
que não o estabelecido acima.
O candidato deverá a partir das 9 horas de 26-6-2009, acessar o site ou consultar listagem afixada nos murais da Faculdade
de Medicina para verificar o resultado da solicitação pleiteada.
O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar
novamente o link próprio na página do concurso para impressão
do boleto bancário com o valor da taxa de inscrição reduzida.
4- São condições de inscrição:
- ser brasileiro e ter 18 anos completos na data da contratação;
- quando do sexo masculino, possuir documento que comprove estar em dia com as obrigações militares;
- ser eleitor, possuindo documentos que comprove estar em
dia com as obrigações eleitorais;
- estar com o CPF regularizado;
- possuir os requisitos exigidos para o exercício do emprego
público;
- não registrar antecedentes criminais;
- ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições
do emprego público, comprovada em avaliação médica;
- não ter sido demitido ou exonerado do serviço público,
federal, estadual ou municipal, em conseqüência de processo
administrativo ( justa causa ou a bem do serviço público)
- possuir escolaridade correspondente ao:
Diploma de Curso de Graduação de Nível Superior em
Medicina e ter cursado a residência médica em Pneumologia em
Serviço credenciado pela Comissão Nacional de Residência
Médica.
5- Para inscrever-se via Seção de Comunicações o candidato deverá, no ato da inscrição apresentar-se munidos de:
- Cédula de identidade ou protocolo de solicitação;
- Cadastro de pessoa física (CPF)
- No caso de inscrição por procuração, devem ser apresentados documento de mandato, documento de identidade do procurador.
OBS:- O candidato que apresentar, no ato da inscrição, o
protocolo de solicitação da cédula de identidade, ou de outro
documento, quando permitido, exigido no item 4, deverá, no ato
da contratação estar de posse do documento definitivo.
6 - A apresentação dos documentos comprobatórios das
condições exigidas no item 4 será feita por ocasião da contratação, em data a ser fixada por publicação no DOE.
7 - A não apresentação dos documentos no prazo fixado, a
inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade de documentos,
implicarão em insubsistência da inscrição e de todos os atos
decorrentes do concurso público, bem como na perda dos direitos conseqüentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à
falsidade da declaração.
8 - Quando da contratação o candidato deverá entregar os
documentos comprobatórios constantes do item 4.
DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
9 - O concurso público constará das seguintes provas:
9.1 - Prova Escrita
9.2 Análise do Curriculum Vitae
10 - A prova escrita constará de questões objetivas e/ou dissertativas, de acordo com o conteúdo programático constante
do Anexo I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;
11 - Análise do Curriculum Vitae visa avaliar a complementação da formação acadêmica, bem como a experiência profissional voltada para o exercício da função.
11.1. - A entrega do Curriculum Vitae ocorrerá simultaneamente com a prova escrita na mesma data e local.
11.2 - O curriculum vitae não poderá ser entregue fora da
data, horário e do local estabelecido.
11.3 - O curriculum vitae será avaliado conforme estabelecido a seguir:COMPROVANTES VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO
Tempo de experiência em Serviço de Pneumologia 1,0 pontos/ano 20
Participação em cursos de atualização e congressos 2,05 20
Trabalhos apresentados em cursos e congressos 1,0 10
Trabalhos publicados 1,0 10
Experiência didática 2,0 pontos/ano 10
Titulação obtida com pós graduação (mestrado em andamento) (mestrado concluído)(doutorado em andamento)(doutorado concluído) 410610
DA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
12 - A Prova escrita será realizada no dia 1-7-2009, às 19
horas.
12.1 - A prova escrita será realizada na Faculdade de
Medicina do Câmpus de Botucatu (Distrito de Rubião Junior S/N - Botucatu - SP).
Obs: Os candidatos deverão comparecer para as provas no
Saguão da Administração da Faculdade de Medicina, 30 minutos antes da hora marcada, munidos de protocolo de inscrição e
documento hábil de identidade.
14 - Somente serão admitidos às provas, os candidatos que
exibirem no ato, documento hábil de identidade.
15 - Não haverá segunda chamada para as provas seja qual
for o motivo alegado, importando a ausência do candidato, na
sua eliminação do concurso público.
DO JULGAMENTO, HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E
DESEMPATE.
16 - As provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos.
17 - Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, média de 50 pontos nas provas, escrita e
análise do curriculum vitae.
18 - A nota final será a média das notas atribuídas às provas, escrita e análise do curriculum vitae.
19 - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final obtida.
20 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para a contratação, sucessivamente, o candidato que:
20.1 -tiver maior nota na prova escrita;
20.2 -tiver maior nota na análise do curriculum vitae;
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20.3 -tiver maior número de filhos;
20.4 -casado;
20.5 -de maior idade.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21 - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da publicação do resultado em requerimento dirigido ao Responsável da área de Recursos Humanos, protocolado no próprio local das inscrições.
22 - Será publicada no DOE lista de classificação final dos
candidatos habilitados.
23 - O Despacho de homologação do concurso será publicado no DOE, no mínimo, após o prazo de 3 dias úteis contados
da data da publicação da lista de classificação final.
24 - A contratação obedecerá à rigorosa ordem de classificação das listagens homologadas.
25 - O prazo de validade do concurso público será de 1 (um)
ano contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da administração.
26 - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente concurso os dispositivos na LC. 683-92.
27 - A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições do
concurso aqui estabelecidas.
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Pneumonia adquirida na comunidade: diagnóstico e tratamento
2. Abordagem e tratamento da dependência da nicotina
3. DPOC: Caracterização da doença e tratamento ambulatorial
4. Asma: Caracterização e tratamento da agudização da
doença
5. Avaliação da função pulmonar e das trocas gasosas
6. Medicações inalatórias: indicações, vantagens e desvantagens, dispositivos e técnicas de uso
7. Tromboembolia pulmonar: seqüência diagnóstica e tratamento
8. Hipertensão Pulmonar: avaliação clínica e diagnóstico
9. Doença pulmonar intersticial: seqüência diagnóstica
10. Derrames pleurais: abordagem diagnóstica
MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEMPREGADO
DECLARAÇÃO
Eu, –––––––––––––––––––––, RG. ––––––––––––––––,
CPF ––––––––––––––, DECLARO, sob pena das sanções cabíveis, para fins de concessão de redução de pagamento do valor
da taxa de inscrição, prevista na Lei nº 12782/07 e no Edital nº
–––––/2008-STDARH - Concurso Público da Faculdade de
Medicina do Campus de Botucatu, que me encontro na condição
de desempregado (a).
Data
Assinatura do candidato
Faculdade de Medicina
Edital nº 190/2009-STDARH, de 16/6/2009.
ABERTURA DE INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO
O Diretor da Faculdade de Medicina do Campus de
Botucatu, faz saber que se encontram abertas inscrições do
Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para preenchimento, no regime jurídico da
CLT e legislação Complementar, mediante contratação, do
emprego público de Médico Hospital das Clínicas - : Área:
Anestesiologia.
A abertura do Concurso foi autorizada, pelo Despacho nº
623/2009-RUNESP, publicado no DOE de 7/5/2009 pág. 54
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento,
mediante contratação de 1 função, do emprego público de
Médico Hospital das Clínicas - Área: Anestesiologia, com vagas
existentes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.
OBS: Os candidatos aprovados e contratados pelo regime
da CLT deverão prestar serviços dentro dos horários estabelecidos pela Administração, que poderão variar para os períodos
diurnos, noturnos, mistos ou na forma de revezamento, em dias
de semana sábados, domingos e feriados, obedecida a carga
horária semanal de trabalho, bem como estarão sujeitos ao
cumprimento do estágio probatório.
Descrição detalhada da função:
- Atendimento médico hospitalar. Avaliar clínica e laboratorialmente os pacientes de acordo com as especialidades, emitindo diagnósticos e prescrevendo medicamentos ou outras formas
de tratamentos conforme o tipo de enfermidade, bem como propor medidas preventivas de saúde. Coordenar programas e serviços
- em saúde. Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais sobre assuntos de sua especialização. Planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, palestras e eventos. Emitir
laudos e ou pareceres técnicos.
DO VENCIMENTO
1 - O vencimento inicial, em jornada completa de trabalho
(40 horas semanais de trabalho) referente ao nível 39-A da
Escala de Vencimentos - Funções Efetivas, da Resolução Unesp
70/2008 e alterações posteriores, corresponde a R$ 3.664,30.
DAS INSCRIÇÕES
VIA INTERNET
2 - As inscrições poderão ser realizadas via Internet com início as 9:00 horas do dia 1-7-2009 e término às 11:00 horas do
dia 3-7-2009. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o
site: www.fmb.unesp.br, localizando os links correlatos ao concurso, e preencher a ficha de inscrição a qual deverá ser enviada pela Internet.
Após o preenchimento e envio da referida ficha pela internet, o candidato receberá uma mensagem na tela do seu computador, informando o número do protocolo de inscrição e a
opção de gerar e imprimir o boleto bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00.
VIA SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES DA FACULDADE DE MEDICINA
3 -As inscrições poderão, também, ser realizadas na Seção
de Comunicações da Faculdade de Medicina - Rubião Junior S/N - Botucatu - SP, no período de 01 a 2-7-2009 no horário das
9.00 as 11.00 hs e das 14.00 às 17.00 horas e no dia 3-7-2009
no horário das 9:00 às 11:00 horas, onde também será gerado o
boleto bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição no
valor de R$ 40,00.
O boleto bancário deverá ser pago até a data do vencimento em qualquer agência bancária, após esta data, o referido
documento não será mais aceito, ficando cancelada a inscrição.
Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar no
site: www.fmb.unesp.br através da opção “consulta” o andamento da sua inscrição, sendo que, qualquer problema ou irregularidade deverá ser comunicado imediatamente pela opção
“fale conosco” do site.
A Faculdade de Medicina de Botucatu não se responsabiliza por solicitação de inscrições não recebidas por motivo de
ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência dos dados.
Somente serão aceitas inscrições com o pagamento através
do boleto bancário gerado pelo sistema de inscrições.
Não serão recebidas inscrições por via postal e fac-simile.
Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa de
inscrição, .
3.1 - Amparado pela Lei Estadual nº 12782/2007, o candidato terá direito à redução de 50% do valor do pagamento da

