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ATO 017: Edital de Cientificação de Candidatos Isentos Ausentes 
 

Mesmo beneficiados com a Isenção da Taxa de Inscrição ao Concurso Público n.º 01/2022 do 
Município de Lajeado Grande/SC e cientes do item 4.11, os candidatos abaixo listados não 
compareceram para realizar a prova escrita objetiva do evento:  
 

Tipo de Isenção: Doador de Medula Óssea (REDOME) 
 

Inscrição Candidato Cargo Situação 

212 BEATRIZ FELIX DA SILVA 09 - PSICÓLOGO (40H) Ausente na etapa da Prova Escrita. 

128 CAMILA DE BORBA ROSSA 08 - PSICÓLOGO (20H) Ausente na etapa da Prova Escrita. 

218 GUILHERME ZANDONA 10 - AGENTE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Ausente na etapa da Prova Escrita. 

79 PAMELA STRACKE ZEZAK 02 - ASSISTENTE SOCIAL Ausente na etapa da Prova Escrita. 

 

Fica(m) estabelecido(s) o(s) dia(s) 23/06/2022 – 8h00min até 24/06/2022 – 17h00min, para a 
apresentação da justificativa de ausência, com a comprovação documental de seus argumentos, efetuando o 

preenchimento do formulário eletrônico denominado “Justificativa de Falta do Isento”, disponível na aba de 
recursos da área do candidato do site www.rhemaconcursos.com.br. 

 

Ou ainda, no mesmo prazo, solicitar o boleto bancário através do e-mail contato@rhemaconcursos.com.br e 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição corresponde ao cargo. 

 
Decorrido o prazo acima estabelecido, não tendo o candidato apresentado a justificativa 

comprovada ou recolhida a taxa de inscrição correspondente, o débito correspondente será 

encaminhado para os trâmites normais de cobrança da instituição, podendo, inclusive ser 
registrado junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

 
Lajeado Grande/SC, 22 de junho de 2022. 

 
ANDERSON ELIAS BIANCHI 

Prefeito do Município de Lajeado Grande 
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