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CÂMARA DE COLOMBO 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 

EDITAL Nº 004/2019 – RESULTADO DEFINITIVO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 

Divulga-se o Resultado Definitivo dos Pedidos de isenção da taxa de inscrição 
relativo ao concurso público aberto pelo Edital nº 001/2019 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE COLOMBO - Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO: 
 
1. O resultado dos recursos interpostos quanto ao indeferimento da isenção da taxa de inscrição do Concurso Público aberto pelo Edital nº 
001/2019, conforme segue: 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NASCIMENTO NOME DO CARGO RESPOSTA AO 
PEDIDO 

JUSTIFICATIVA 

80200069 ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA 
TEIXEIRA 

30/06/1997 Advogado DEFERIDO   

80200052 IRINEIA GRACIELLE 
KABITSCHKE 

18/01/1979 Advogado DEFERIDO   

80200445 RAFAEL TEIXEIRA CERIOTI 21/03/2001 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

DEFERIDO   

80200016 VITÓRIA BATISTA DOS 
SANTOS 

15/11/2001 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

DEFERIDO   

80200820 IORHANA SCHIBICHESKI 
SILVA 

09/08/1991 Agente de Gestão Legislativa - Serviço de 
Zeladoria  

DEFERIDO   

80200138 LETÍCIA SILVESTRE SARAIVA 
MARTINS 

29/11/1993 Agente de Gestão Legislativa - Serviços de 
Copa 

DEFERIDO   

80201029 MARCELO FERREIRA CAVALLI 
JUNIOR 

27/09/1994 Jornalista DEFERIDO   
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80201215 ALAIN ROEL RODRIGUES 
DOS SANTOS JUNIOR 

14/08/1993 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200920 AXIEL JHONI DOS SANTOS 
MAGALHAES 

31/03/1994 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200781 CHEIENE THALIA VEIGA 
RIBEIRO 

27/05/1997 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200562 EDUARDO DE FARIAS 29/07/1975 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200076 ELIÉZER FERNANDA DE 
MORAES 

19/05/1993 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200011 ELIZANDRA CRISTINE DOS 
SANTOS SOUZA BUENO 

28/01/1985 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200942 JIMANA MONA KANSO 24/07/1992 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200810 PATRICIA ZIOJLO 28/10/1983 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200759 RODIVAN ALBUQUERQUE 
SIMOES 

26/03/1996 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200664 ROSEMIR NEVES DA SILVA 18/08/1978 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200205 ADRIANA DOS SANTOS 05/06/1986 Técnico de Gestão Legislativa DEFERIDO   

80200051 AGNALDO PAZ DE OLIVEIRA 06/01/1971 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200137 AMANDA AUZIER PIRES 20/11/1993 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
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a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200320 ANDREA MOREIRA SIMAO 29/05/1972 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200439 DANIELE FONTANA 12/08/1985 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200824 DOUGLAS HERRERA 
MONTENEGRO 

21/10/1984 Advogado INDEFERIDO Tipo de isenção não contemplada em edital. 

80200965 EVERTON GALENO DE 
SOUSA  

26/10/1989 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 
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80201265 FELIPE SILVA ALVES DE 
OLIVEIRA 

15/08/1986 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200018 JOCILENE QUEIROZ MEYER 12/08/1980 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200985 JONATHA DOS PASSOS 
BARROS 

17/07/1986 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200135 MIRIAM SANTOS DE 
OLIVEIRA 

13/07/1976 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200185 SCHEILA CRISTIANE GREFIN 22/07/1994 Advogado INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
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familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200624 ALINE CRISTINA GRAEFF 00/00/0000 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80202139 ANDRÉIA DE ALMEIDA 
GUEDES YAMAUTI  

18/02/1985 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200140 CAROLINE TAVARES MUNIZ 
BARRETO 

 

24/07/1987 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200088 CINTHIA 02/07/1991 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
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portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200014 CLEONICE JOANA 
STROPPARO 

18/05/1961 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80201230 DENISE SANTOS INOCÊNCIO  15/08/2000 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Pedido já encontra-se DEFERIDO 

80200967 EVERTON GALENO DE 
SOUSA  

26/10/1989 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80201231 GABRIELA GONÇALVES 07/12/1994 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80202186 GISIANA APARECIDA ROSA 24/08/1987 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80201141 HOMERECIL SOARES 25/03/1969 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
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familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80201247 JOCELIA ALVES DA SILVA 21/11/1981 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200485 JUCILENE CAVALLI 20/07/1985 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Candidato já efetuou pagamento do boleto de inscrição. 

80200546 LEDIANE APARECIDA SOUZA 
DA CONCEICAO  

17/05/1985 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80201272 MARCIA  APARECIDA DE 
GASPARI 

19/04/1980 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80202055 OSMANE MARIA 
TEMISTOCLE 

23/01/1994 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Tipo de isenção não contemplada em edital. 

80202312 RAISSA FERREIRA 
GUIMARÃES  

03/02/1998 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80202230 REBECA DA CRUZ 
LEONARDO DE OLIVEIRA 

14/03/2000 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200449 ROGEANE HERMINIO DE 
OLIVEIRA 

04/10/1994 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200054 ROMULO JORGE AUGUSTO 
SANTANA MINAS 

05/02/1994 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
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c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200072 SINDIANARA CIZERZA DA 
MAIA  

15/06/1992 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200020 TAINÁ APARECIDA NUNES 
BATISTA 

24/08/1996 Agente de Gestão Legislativa - Recepção e 
Portaria 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80202110 ADRIANA DO ROCIO DE 
OLIVEIRA 

00/00/0000 Agente de Gestão Legislativa - Serviço de 
Zeladoria  

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200515 CELIA ALMEIDA DE FARIAS 24/08/1986 Agente de Gestão Legislativa - Serviço de 
Zeladoria  

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 
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80200877 CIBELE OLIVEIRA DE 
ANDRADE NASCIMENTO 

01/03/1986 Agente de Gestão Legislativa - Serviço de 
Zeladoria  

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80201382 CLAUDINEY ALVES DOS 
SANTOS 

30/08/1975 Agente de Gestão Legislativa - Serviço de 
Zeladoria  

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200890 EDISON LUIZ CARDOSO DOS 
SANTOS 

14/03/1979 Agente de Gestão Legislativa - Serviço de 
Zeladoria  

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200192 MATHEUS DIOGO CHAVES 12/12/1994 Agente de Gestão Legislativa - Serviço de 
Zeladoria  

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
b) Não estiver com o cadastro atualizado junto ao 
CadÚnico no prazo previsto no Artigo 7º do 
Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;  

80200371 ADRIANA APARECIDA 
CRACCO 

21/03/1974 Agente de Gestão Legislativa - Serviços de 
Copa 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 
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80202276 ALINE CRISTINA GRAEFF 00/00/0000 Agente de Gestão Legislativa - Serviços de 
Copa 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80201073 CINTHIA 02/07/1991 Agente de Gestão Legislativa - Serviços de 
Copa 

INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do 
Cadastro Único; 

80200044 MAIARA DA SILVA PINTO 12/06/1997 Agente de Gestão Legislativa - Serviços de 
Copa 

INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200376 BRUNO ROSA DOS SANTOS 11/01/1993 Jornalista INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200166 ADEMAR AMÉRICO FORNEL 01/08/1971 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200992 ADRIELLE DUTRA DA SILVA 08/07/1994 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
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salários mínimos; 

80200149 ALEXANDRE JOSIEL 
RUVINSKI 

15/01/1993 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200646 AMANDA MONTEIRO 
FERREIRA 

15/04/1985 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200029 ANNA CAROLINA 
IGNASZEWSKI 

00/00/0000 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  NÃO CONSTA A DATA 
DE NASCIMENTO. 

80200267 CAMILA VARGAS DE 
OLIVEIRA 

10/01/1994 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80201104 CAROLINA NODARI 14/09/1998 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200961 CAROLINE AMARAL FARIAS 
VIDAL 

05/11/1981 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
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a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200161 CLAUDIA CRISTINA BARANSK 24/07/1989 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. OBS.: 
Conforme publicação do Edital nº 02/2019 – 
Retificação do Edital de abertura - publicado em 
03/09/2019 - 7.7.1 O candidato não poderá se 
inscrever para mais de um cargo, já que as provas 
serão aplicadas no 
mesmo período.  

80202106 CRISLAYNE APARECIDA DE 
MORAES 

19/01/1998 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200387 DANIELE APARECIDA 
VALICOSKI 

30/09/1983 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200423 DENISE TORRES ATHAYDE 24/06/1965 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200152 DIOGO MASSANEIRO 12/01/1983 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
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a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200085 EDMER RAMOS RODRIGUES 18/10/1988 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200012 EDUARDO MEYER 
RAGAGNAN 

16/02/2000 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200198 ELINÉIA DA SILVA VASCO 
ARNONE 

12/07/1988 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80201154 ELIS REGINA VIDAL DE 
OLIVEIRA 

16/06/1970 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 
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80200063 ELISANE RODRIGUES DE 
LIMA 

05/11/1979 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200257 FELIPE ALEXANDRE DOS 
SANTOS DINIZ 

02/12/1991 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200750 FELIPI APARECIDO 
KLAUMANN 

12/10/1991 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200121 FRANCIANE DOS SANTOS 
AZZULIN 

12/02/1983 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200385 JEFFERSON DOS SANTOS 
SILVA 

20/10/1989 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 
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80200845 JENNIFER CAROLINE 
MORAES 

18/04/1993 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200923 JESSICA CARNEIRO BARBOSA 20/01/1997 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200298 JOCIANE BARRETO BATISTA 26/08/1979 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200356 JUNIOR ADRIANO DA SILVA 
SANTOS 

25/05/1993 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200013 KATIUSCIA BENTO 31/12/1988 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 
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80200889 LUCAS LIMA LUIZ 06/03/1995 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200362 LUIZ VANDERLEI RODRIGUES 00/00/0000 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200446 MARIA ROSANE PEREIRA 
BISCAIA 

29/03/1977 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80200075 MIRIAN PATRICIA MORAIS 
DE ALMEIDA 

26/05/1991 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
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CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200055 MÔNICA APARECIDA 
FERREIRA LIMA  

27/06/1992 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200700 NILCELIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA 

26/07/1983 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80201294 PATRÍCIA BRAND OLIVEIRA 06/08/1996 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
b) Não estiver com o cadastro atualizado junto ao 
CadÚnico no prazo previsto no Artigo 7º do 
Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;  

80200241 PEDRO PEREIRA DA SILVA 
JUNIOR 

01/11/1997 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 
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80200434 ROGÉRIO HERMÍNIO DE 
OLIVEIRA JUNIOR 

18/03/1996 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200355 SIRLEI MARA BUX 03/09/1967 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200482 THAMIRIS SCUDELARI 
DUTRA 

02/07/1987 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80201255 VALDECIDE FATIMA ROSA 29/09/1966 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200807 EDUARDO GELINSKI CHAVES 16/12/1988 Técnico de Informática INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
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c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
salários mínimos; 

80201910 IZAIR MIGUEL QUINSLER 16/07/1992 Técnico de Informática INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200113 KAREL ELVIS RODRIGUES 09/09/1990 Técnico de Informática INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200894 SILMARA GASPAR DE SOUZA 
DOS SANTOS 

09/11/1984 Técnico de Informática INDEFERIDO Não atendimento ao prazo estabelecido no item 
3.1 do edital de abertura 

80200498 HELLEN MASSOLIN FELIX 28/12/1995 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que:  
a) Digitar informações na Ficha de Solicitação de 
Isenção diferentes das constantes na Folha 
Resumo do Cadastro Único;  
d) Pessoas não localizadas na base de dados do 
CadÚnico por meio de consulta realizada junto ao 
portal Consulta Cidadão – Cadastro Único. 

80200381 IRENE DE OLIVEIRA 17/08/1983 Técnico de Gestão Legislativa INDEFERIDO 3.2.10 Não será concedida isenção do pagamento 
da taxa de inscrição ao candidato que: 
c) Tiver registro junto ao CadÚnico de renda 
familiar mensal per capita superior a meio salário 
mínimo, ou renda familiar mensal superior a três 
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salários mínimos; 

2. Diante da Análise dos recursos, divulga-se o resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público aberto pelo 
Edital nº 001/2019, conforme o Anexo l do presente edital. 

2.1 O presente edital detalha as justificativas de indeferimento de pedido de isenção dos candidatos que interpuseram recursos quanto ao 
resultado preliminar, divulgado por meio do edital nº 003/2019. 

2.2 Os candidatos que não interpuseram recursos no prazo devido quanto ao resultado preliminar e quiserem detalhes sobre o indeferimento do 
pedido de isenção deverão contatar a Comissão Organizadora da FAUEL por e-mail ou por telefone.   

3. Os candidatos que tiveram indeferido o seu pedido da taxa de isenção da taxa de inscrição devem providenciar a impressão do boleto bancário 
e o seu pagamento até o dia 23 de setembro de 2019, para confirmar sua inscrição no Concurso Público. 

 

Colombo, 18 de setembro de 2019.  

 

Kalyane Marie Micaloski Kowalski  

Presidente da Comissão 


