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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO/RS  
CONCURSO PÚBLICO N° 02/2017 

Resultado Dos Pedidos De Isenção Da Taxa De Inscrição 

 

Jaime da Rosa Ignácio, Prefeito Municipal de Esteio em exercício, e a FUNDATEC, tornam pública a presente 
divulgação, para informar o que segue: 

1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DEFERIDOS 

1.1 Os candidatos abaixo relacionados estarão incluídos na Homologação das Inscrições – Lista Preliminar que 
será publicada no dia 15 de janeiro de 2018 no site da Fundatec www.fundatec.org.br. 

 

NOME INSCRIÇÃO 

Caroline Machado dos Santos 45125936524-4 

Gustavo Alexandre Scheffer da Silva 45126935415-6 

Marilaine Santos da Silva 45125936459-1 

Roberlei Smolarki da Costa 45131935092-7 
 

2. PEDIDOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS 

2.1 Os candidatos de inscrição nº 45101936813-8 e 45128936847-3 tiveram seu pedido indeferido, pois não 
enviaram os comprovantes das doações conforme especificado no subitem 4.1.2 e por   não terem apresentado 
os comprovantes originais de Doador de Sangue ou de Doador de Medula, conforme subitem 4.1.5 do Edital de 
Abertura. 

2.2 O candidato de inscrição nº 45125934634-7 teve seu pedido indeferido, pois apresentou somente um 
comprovante de doação dentro do período de um ano conforme especificado no subitem 4.1.2 alínea “a”: I - doarem 
sangue duas vezes no período de um ano, anterior à publicação do edital do concurso público, para entidade 
coletora oficial ou credenciada pela União, pelo Estado, ou pelo Município. 

2.3 Os candidatos 45131936646-6 e 45125935956-1 tiveram seu pedido indeferido devido terem comprovado 
apenas uma doação e não terem apresentado os comprovantes originais de Doador de Sangue ou de Doador de 
Medula, conforme item 4.1.5 do Edital de Abertura. 

2.4 Os candidatos de inscrição nº 45101936529-4, 45125935257-0, 45125936370-0, 45101935948-3, 
45101936801-0, 45131936817-6, 45101937012-6, 45127937113-0, 45101936892-3, 45125936263-5, 
45104936368-3 e 45125936328-0 tiveram seu pedido indeferido, pois não apresentaram os comprovantes 
originais de Doador de Sangue ou de Doador de Medula, conforme subitem 4.1.5 do Edital de Abertura. 

 
 

3. RECURSO DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1 Os candidatos interessados em interpor recurso referente ao Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de 
Inscrição poderão fazê-lo no período de 04 à 06/12/2017, conforme previsto no Edital de Abertura. 

3.2 Para comprovação de situação de isento, os candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos, além de 
acessarem o formulário de recurso, poderão enviar documentação para o e-mail concursos@fundatec.org.br, com 
o título ISENÇÃO CONCURSO 02/2017 – Prefeitura Municipal de Esteio durante o período de recurso informado 
acima (04 à 06/12/2017). 

 

Esteio, 01 de dezembro de 2017. 

 

Jaime da Rosa Ignácio 

Prefeito Municipal de Esteio em exercício 

*Alterado em 05/12/2017. 

 


