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ATO 002: Edital Final de Análise de Requerimentos de Isenções 
 

Inexistindo recursos protocolados acerca do edital provisório, tornam-se definitivas as análises dos 
requerimentos apresentados, conforme pareceres individualizados a seguir.  
 

Tipo de Isenção: Doador de Sangue 
 

Inscrição Candidato Cargo Situação Observação 

10 SAMANTA LISCZKOVSKI 03 - ENGENHEIRO CIVIL INDEFERIDO 
Requerente apresenta arquivo corrompido 
(danificado), não permitindo efetuar a avaliação 
de seu pleito. 

 

Tipo de Isenção: Doador de Medula Óssea (REDOME) 
 

Inscrição Candidato Cargo Situação Observação 

62 ALEXSANDER MIGUEL WOLFF 03 - ENGENHEIRO CIVIL INDEFERIDO 

Descumprimento do item 11.2.3 do edital, 

apresentando documentos fotografados e não 
digitalizados, impossibilitando a correta 
identificação e avaliação. 

13 CHARLES MIGUEL LISBOA 26 - FAXINEIRA DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

25 DAIANE MAPELLI 
05 - CIRURGIÃO DENTISTA 

(EMPREGO PÚBLICO) 
INDEFERIDO 

Requerente não apresenta o requerimento de 
isenção (item 4.4.1 do edital) devidamente 

preenchido e assinado. 

32 KAMILA TURNES 01 - ARQUITETO  DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 

do edital. 

2 KARINA DOS SANTOS PINHEIRO 
05 - CIRURGIÃO DENTISTA 

(EMPREGO PÚBLICO) 
DEFERIDO 

Documentação apresentada conforme requisitos 

do edital. 

65 MICHELE RIBEIRO DOS ANJOS 
05 - CIRURGIÃO DENTISTA 
(EMPREGO PÚBLICO) 

INDEFERIDO 

Descumprimento do item 11.2.3 do edital, 

apresentando documentos fotografados e não 
digitalizados, impossibilitando a correta 

identificação e avaliação. 

 

Tipo de Isenção: Trabalho em Pleito Eleitoral 
 

Inscrição Candidato Cargo Situação Observação 

53 ANTONIO PICKLER JUNIOR 09 - PROFESSOR APOIADOR  INDEFERIDO 

Requerente não apresenta o requerimento de 

isenção (item 4.4.1 do edital) preenchido de 
forma COMPLETA (faltam informações acerca do 
cargo). 

61 TAINA SAVITSKI 
05 - CIRURGIÃO DENTISTA 
(EMPREGO PÚBLICO) 

DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

55 VIVIANI BORGHEZAN 
18 - PROFESSOR DE SERIES 
INICIAIS E EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

INDEFERIDO 

Descumprimento do item 11.2.3 do edital, 
apresentando que não possibilitam a correta 

identificação e avaliação (ILEGÍVEIS), além de 
descumprimento do item 11.2.2 do edital, 

apresentando documentos de forma diversa à 
estabelecida em edital. 

 

Todos os candidatos com o requerimento deferido declararam conhecer e ter ciência do item 4.12 do 
edital, estando cientes da necessidade de justificar eventual ausência, em qualquer etapa do certame, sob 

pena de lançamento da taxa de inscrição correspondente na dívida ativa, sujeita aos trâmites normais de 

cobrança de receitas não quitadas, no mesmo prazo destinado ao recurso do resultado da etapa. 
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