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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

II CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ANALISTA TÉCNICO E DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

EDITAL Nº 01/2018 – HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES 
 

O Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina, Ralf Zimmer Junior, por este Edital, torna pública a 
Homologação das Inscrições – Lista Definitiva do II Concurso Público para os cargos de Analista Técnico e de 
Técnico Administrativo, nos termos abaixo, e comunica o que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

1.1 A Lista Definitiva de Inscritos encontra-se disponível no site da Fundatec www.fundatec.org.br.  

 

2. RESULTADO DOS RECURSOS  

A Comissão de Concursos realizou a avaliação dos recursos interpostos pelos candidatos durante o período de 10 
a 12/01/2018, decidindo o que segue: 

 

2.1 RECURSO DEFERIDO 

2.1.1 O candidato de inscrição nº 45509944306-2 teve seu pedido de ajuste de nome deferido. 

  

2.2 RECURSOS INDEFERIDOS  

2.2.1 Os candidatos de inscrição nº 45509945341-1, 45507937143-7, 45501946385-1 e 45507963127-1 tiveram 
seu pedido indeferido, pois não enviaram o laudo médico na data prevista e/ou da forma estabelecida, conforme 
especificado nos itens 2.2.2 e 2.2.3.2 do Edital de Abertura. 

2.2.2 O candidato de inscrição nº 45508943220-1 teve seu pedido indeferido, pois não efetuou o pagamento do 
boleto bancário no prazo estabelecido pelo Edital de Abertura. 

2.2.3 O candidato de inscrição nº 4557949706-6 teve seu pedido indeferido, pois são argumentações 
inconsistentes, fora da interposição para recurso. 

2.2.4 O candidato de inscrição nº 45502939273-3 teve seu pedido indeferido, pois, conforme item 3.20 do Edital 
de Abertura, a opção pelo cargo deve ser efetivada no momento da inscrição, sendo vedada ao candidato 
qualquer alteração posterior ao pagamento da taxa de inscrição. 

 

3. RESULTADO DA COMISSÃO 

3.1 O candidato de inscrição nº 45501946385-1 teve seus pedidos de atendimento especial para o dia de prova 
aceitos: Mesa para Cadeirante/Adaptada, Sala térrea ou acesso com uso de elevador e Tempo adicional de 1 
hora. 

 

Florianópolis, 16 de janeiro de 2018. 

 

Ralf Zimmer Junior  

Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina 


