
Inscrição Candidato Data de Nasc Cargo Resultado Justificativa 

81600048 TATIANA DE BARROS 04/11/2000 Agente Comunitário de Saúde DEFERIDO

81600049 AMANDA BEOR DE JESUS 18/09/1997 Agente de Endemias DEFERIDO

81600115 ANA PAULA ALVES FERREIRA 01/04/1989 Agente de Endemias DEFERIDO

81600116 MARCOS DONIZETE MELO FERREIRA 27/01/1994 Agente de Endemias DEFERIDO

81600025 VIVIANE RIBEIRO PADILHA 20/11/1984 Agente de Endemias DEFERIDO

81600022 CLEVERTON DE QUADROS 15/11/1990 Assessor Jurídico DEFERIDO

81600024 DANIEL WEIBER 01/06/1984 Assessor Jurídico DEFERIDO

81600040 ELIAS MACIEL VIANA 30/06/1986 Assessor Jurídico DEFERIDO

81600054 UIGOR CEZAR RODRIGUES GUEDES 04/12/1997 Assessor Jurídico DEFERIDO

81600060 ADRIELSON DA SILVA 25/05/2000 Assistente Administrativo DEFERIDO

81600128 DEBORAH DAIANY DOURADO 21/07/1990 Assistente Administrativo DEFERIDO

81600123 ELISON GELSON GONCHOROSKI 13/08/1990 Assistente Administrativo DEFERIDO

81600092 IVANI DA APARECIDA KOVALESKI DOURADO 14/11/1970 Assistente Administrativo DEFERIDO

81600015 SHIRLEY DE OLIVEIRA 30/01/1979 Auxiliar de Serviços Gerais DEFERIDO

81600037 ANGELINA RODRIGUES GONCHOROSKI 06/10/1990 Professor DEFERIDO

81600029 EDIANE DAS GRACAS FERREIRA 21/03/1987 Professor DEFERIDO

81600011 GONÇALINA TRINDADE RODRIGUES 09/01/1989 Professor DEFERIDO

81600033 MARIELE MORAES 04/11/1993 Professor DEFERIDO

81600041 JOSLAINE STEFANSKI DA SILVA 07/01/1986 Técnico de Enfermagem DEFERIDO

81600058 MARIA VESOLOSKI RITTER 20/06/1998 Técnico de Enfermagem DEFERIDO

81600023 KAUANY SEFFRIN ISSLER 03/03/2002

Agente Comunitário de Saúde

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.
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81600050 ALLAN PATRIK ESTAIDEL DE OLIVEIRA 21/09/1988

Agente de Endemias

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.

81600028 JÉSSICA ROCHA 09/02/1993

Agente de Endemias

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.

81600030 AMANDA AUZIER PIRES 20/11/1993

Assessor Jurídico

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.

81600044 FRANCIANE DOS SANTOS AZZULIN 12/02/1983

Assessor Jurídico

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;

81600078 LARA MARUZKA 16/02/1997

Assessor Jurídico

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;

81600046 ABNER LUCAS DE LIMA SANTOS 25/12/2002

Assistente Administrativo

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;



81600020 ANDRIELE GONÇALVES DA COSTA 23/03/2001

Assistente Administrativo

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.

81600052 ELISANDRA FATIMA GOTARDO 24/12/2001

Assistente Administrativo

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.

81600059 KEMELLY KARINE BRUHEZ 12/11/1999

Assistente Administrativo

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.

81600055 ADRIELI ALVES 29/01/1994

Atendente de Consultório dentário

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.

81600016 DILMARA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA 02/02/1985

Auxiliar de Serviços Gerais

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.

81600053 ELISA FATIMA MARTINS GOTARDO 04/07/1977

Auxiliar de Serviços Gerais

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.



81600062 JESSICA DA SILVA OLIVEIRA 22/12/1991

Auxiliar de Serviços Gerais

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.

81600057 LETICIA CORREIA SILVEIRA 21/02/2002

Auxiliar de Serviços Gerais

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;

81600144 LUIARA HANPCZINSKI CORDEIRO 02/01/1999

Auxiliar de Serviços Gerais

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;

81600018 MARIA HELENA GELINSKI DIOGO 13/04/1983

Auxiliar de Serviços Gerais

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;

81600151 TIAGO DA SILVA GANZER 02/07/2001

Auxiliar de Serviços Gerais

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.

81600014 CASIANO MARQUES PEREIRA 29/06/1994

Motorista

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.



81600019 JOEL DIOGO 22/10/1980

Motorista

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;

81600169 JULIO CESAR ROJANSKI 11/10/1986

Motorista

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.

81600031 MÁRCIO SAPUPPO 30/11/1982

Motorista

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.

81600047 TELES PEDRO MARTINS OLIVEIRA 28/04/1975

Motorista

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.

81600051 EVERSON LUIZ GOTARDO 01/03/1981

Operador de Máquinas

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.

81600034 ANDRÉ LUCAS PATENE DA COSTA 13/01/1997

Professor

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;



81600193 EMERSON TERRAS DE CAMPOS 21/06/1997

Professor

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.

81600038 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS BELOTIN 27/02/1991

Professor

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;

81600036 LIAMARA SHEFFEL DE OLIVEIRA 11/10/1988

Professor

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.

81600079 MARIA APARECIDA LOURENÇO GONÇALVES 27/11/1967

Professor

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.

81600012 PATRICIA GANZER 11/05/1989

Professor

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;

81600061 TATIANI ATAIDE GUGEL 24/09/1986

Professor

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.



81600017 MARINA KUHNEN MENCATTO 01/05/1993

Profissional Educação Física

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;

81600027 CAROLAINE MILEIDE GOMES AFONSO 12/01/1999

Psicólogo

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;

81600010 GRASIELE TOLEDO PIRES 26/11/1981

Psicólogo

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;

81600032 LUANY KARYNA DA SILVA MALCHER 02/07/1996

Psicólogo

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.

81600039 MÔNICA DA SILVA 11/07/1982

Psicólogo

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;

81600043 SUELEN REGINA JAGAS 05/11/1995

Psicólogo

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.



81600137 BRUNA FERREIRA GOID DO AMARAL 23/03/1994

Servente de Serviços Gerais

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.

81600143 DILAINE PEREIRA TERRES 13/12/1999

Servente de Serviços Gerais

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.

81600042 SILVANA APARECIDA DA SILVA 17/04/1978

Servente de Serviços Gerais

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.

81600009 CAMILA DE FÁTIMA FURLAN 02/01/1992

Técnico de Enfermagem

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.

81600056 JENIFFER KELLI OLIVEIRA VICENTE 07/03/1985

Técnico de Enfermagem

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.

81600045 ROSELEI APARECIDA DE LIMA SANTOS 01/06/1978

Técnico de Enfermagem

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;



81600026 FRANCIELE FREIRE DO NASCIMENTO MACIEL 10/05/1994

Técnico de Higiene Dental

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.

81600035 RIVELINO RODRIGUES DE SOUSA 06/01/1977

Técnico de Radiologia

INDEFERIDO

3.2.7 A Ficha de Solicitação de Isenção deverá ser 

preenchida de modo eletrônico, com as informações 

pessoais exatamente iguais às constantes na Folha 

Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).                                                                          

Não consta nome da mãe.


