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ATO 001: Edital Provisório de Análise de Requerimentos de Isenções 
 

Apresentando requerimento de forma tempestiva, os(as) candidatos(as) abaixo tiveram seus 
requerimentos analisados pela comissão:  
 

Tipo de Isenção: Doador de Sangue 
 

Inscrição Candidato Cargo Situação Observação 

199 CLEIVAN DANIEL 16 - OPERADOR DE MÁQUINA INDEFERIDO 

Além de apresentar documentos fotografados e 

não digitalizados – via scanner (Item 11.2.3 do 
edital) e também descumprir com o determinado 
no item 11.2.2 do edital, requerente não 

comprova ter realizado três doações nos últimos 
doze meses, como determina o item 4.3.2 do 

edital. 

202 GIAN RITTER DE MOURA 
01 - AGENTE DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

INDEFERIDO 

Descumprimento do item 11.2.3 do edital, 

apresentando documentos fotografados e não 
digitalizados, impossibilitando a correta 

identificação e avaliação. 

27 JOAO EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 07 - NUTRICIONISTA INDEFERIDO 

Além de descumprir com o determinado no item 
11.2.2 do edital, requerente não comprova ter 

realizado três doações nos últimos doze meses, 
como determina o item 4.3.2 do edital. 

213 JULIANA SOMMER 14 - OFICIAL ADMINISTRATIVO INDEFERIDO 

Descumprimento do item 11.2.3 do edital, 
apresentando documentos fotografados e não 

digitalizados, impossibilitando a correta 
identificação e avaliação. 

112 
LAUANE BEATRIZ DOS SANTOS 
PROLICO 

07 - NUTRICIONISTA INDEFERIDO 
Requerente não apresenta o requerimento de 
isenção (item 4.3.1 do edital) devidamente 

preenchido e assinado. 

179 MAURO DO CARMO 
13 - FISCAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

INDEFERIDO 

Requerente não comprova ter realizado três 

doações nos últimos doze meses anteriores à data 
de abertura do edital, como determina o item 
4.3.2 do edital. 

57 PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ 09 - PSICÓLOGO (40H) DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

18 RAQUEL GUZELLA DE CAMARGO 09 - PSICÓLOGO (40H) DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

60 TALIA BARBIERI JAHN 09 - PSICÓLOGO (40H) INDEFERIDO 

Além de descumprir com o determinado no item 
11.2.2 do edital, requerente não comprova ter 

realizado três doações nos últimos doze meses 
anteriores à data de abertura do edital, como 

determina o item 4.3.2 do edital. 

 

Tipo de Isenção: Doador de Medula Óssea (REDOME) 
 

Inscrição Candidato Cargo Situação Observação 

155 ARLETE FERREIRA DA SILVA 03 - BIBLIOTECÁRIO DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 

do edital. 

212 BEATRIZ FELIX DA SILVA 09 - PSICÓLOGO (40H) DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 

do edital. 

128 CAMILA DE BORBA ROSSA 08 - PSICÓLOGO (20H) DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 

do edital. 

47 CAMILA LORENZETTI 09 - PSICÓLOGO (40H) DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

40 ESCARLAT DOS SANTOS SANTANA 03 - BIBLIOTECÁRIO INDEFERIDO 
Requerente não apresenta o requerimento de 
isenção (item 4.4.1 do edital) devidamente 

preenchido e assinado. 

19 EVALDO ALVES DE OLIVEIRA 
01 - AGENTE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

218 GUILHERME ZANDONA 
10 - AGENTE PROTEÇÃO E DEFESA 

CIVIL 
DEFERIDO 

Documentação apresentada conforme requisitos 

do edital. 
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120 JANICE MOSER CORREA 03 - BIBLIOTECÁRIO INDEFERIDO 

Descumprimento do item 11.2.3 do edital, 
apresentando documentos fotografados e não 

digitalizados, impossibilitando a correta 
identificação e avaliação. 

189 KARINE SPADOTTO 03 - BIBLIOTECÁRIO INDEFERIDO 

Descumprimento do item 11.2.3 do edital, 
apresentando documentos fotografados e não 

digitalizados, impossibilitando a correta 
identificação e avaliação. 

35 LAIS BOSSINI RIBEIRO BUENO 02 - ASSISTENTE SOCIAL INDEFERIDO 

Falta de apresentação do Cartão REDOME, como 
determinado pelo item 4.4.1 do edital, 
apresentando meramente um termo para 

cadastro. 

192 LEONARDO VICENTE FAY NEVES 05 - MÉDICO CLÍNICO GERAL INDEFERIDO 
Requerente não apresenta o requerimento de 

isenção (item 4.4.1 do edital) devidamente 
preenchido e assinado. 

181 LIAMAR ALEXANDRA FERRASSO 02 - ASSISTENTE SOCIAL DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 

do edital. 

21 LOHAYNE MAGALHAES TEIXEIRA 14 - OFICIAL ADMINISTRATIVO DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

79 PAMELA STRACKE ZEZAK 02 - ASSISTENTE SOCIAL DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

175 PATRICIA MENEGOLLA PERALTA 02 - ASSISTENTE SOCIAL INDEFERIDO 
Descumprimento do item 11.2.2 do edital, 

apresentando documentos de forma diversa à 
estabelecida em edital. 

135 RAFAEL LUSTOSA DA SILVA 06 - MÉDICO VETERINÁRIO INDEFERIDO 

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

preenchido e assinado, bem como, não apresenta 
nenhum documento comprobatório da situação 

(Cartão REDOME). 

14 RAFAEL TEIS TIBOLA 06 - MÉDICO VETERINÁRIO DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

148 RAQUEL LAMP MILANI 14 - OFICIAL ADMINISTRATIVO DEFERIDO 
Documentação apresentada conforme requisitos 
do edital. 

36 REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA 03 - BIBLIOTECÁRIO INDEFERIDO 

Além de apresentar documentos fotografados e 
não digitalizados – via scanner (Item 11.2.3 do 
edital), requerente não apresenta o requerimento 

de isenção (item 4.4.1 do edital) devidamente 
preenchido e assinado. 

 

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. 
 

Fica(m) estabelecido(s) o(s) dia(s) 25/05/2022, para contestação ao indeferimento ou à não análise do pedido 
de isenção da taxa de inscrição, remetendo os seus argumentos, com o preenchimento do formulário eletrônico 

de recurso, disponível na área do candidato do site www.rhemaconcursos.com.br, conforme definido em edital. 

 
Lajeado Grande/SC, 24 de maio de 2022. 

 
ANDERSON ELIAS BIANCHI 

Prefeito do Município de Lajeado Grande 


