
Inscrição Nome do Candidato Data de Nasc. Cargo Resultado Justificativa

81800392 LUCIANO KRUBNIKI  DE OLIVEIRA 05/05/1985 Motorista DEFERIDO

81800330 sulamita ferreira dias vieira 12/08/1993 Recepcionista DEFERIDO

81800359 Ademar Américo Fornel 01/08/1971 Técnico Administrativo INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800011 aline aparecida dos santos do carmo 17/06/1999 Auxiliar de Serviços Gerais INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 6.7 No caso de duas ou mais inscrições 

de um mesmo candidato para o mesmo cargo, será considerada a última inscrição realizada 

com data e horário mais recente, independente da data em que o pagamento tenha sido 

realizado. As demais inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo 

ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor pago para outro candidato.  

81800091 Antonio Rodrigo Sales 11/10/1981 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800057 CAROLINE CARVALHO LUCIANO 23/01/1995 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800516 claudete de souza 22/08/1976 Recepcionista INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800117 claudete pereira do nascimento 11/09/1977 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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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81800025 Claudia Cristina Baransk 24/07/1989 Analista de Gestão Fiscal INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800154 DAIANE FATIMA DOS SANTOS DE MELO 24/10/1990 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800896 Dieme do Nascimento 19/04/1991 Técnico Administrativo INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800896 Dieme do Nascimento 19/04/1991 Técnico Administrativo INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800050 Edineia costa de souza noronha 17/04/1990 Recepcionista INDEFERIDO No Edital anterior a inscrição já havia sido DEFERIDA

81800089 GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA CHAVES 26/02/1982 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Consta no Comprovante de Cadastramento Sua família está cadastrada no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal!

Faixa de Renda familiar por pessoa(per capita): Acima de meio salário mínimo

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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;

81800163 Gisleidi Bernardino Teixeira 03/12/1989 Motorista INDEFERIDO No Edital anterior a inscrição já havia sido DEFERIDA

81800026 GLEYSON COSTA MACEDO 28/12/1989 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800026 GLEYSON COSTA MACEDO 28/12/1989 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.



81800178 Janayna Karlene dos Santos 01/02/1990 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800002 Jenifer Amanda de Morais 25/04/1995 Técnico em Redação, Procedimento Legislativo, Atas e Anais INDEFERIDO 

Consta no Comprovante de Cadastramento Sua família está cadastrada no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal!

Faixa de Renda familiar por pessoa(per capita): Acima de meio salário mínimo

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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;

81800069 Jhoni Henrique Formigoni Estevão 20/05/1992 Técnico em Informática e Registro Sonoro INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura Retificamos o indeferimento do item 

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.                                    

Para o item:                                                                                                                                    

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;

81800083 José Ricardo Mendes 06/04/1986 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800058 JOSEANE CARVALHO LUCIANO 30/12/1978 Recepcionista INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.



81800094 Josiane Ribeiro da cruz 29/09/1984 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800483 Juciane ferreira do Nascimento 27/10/1982 Recepcionista INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800323 Kamila Lima de Oliveira 30/09/1992 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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;
81800251 Marina Pires 27/01/1982 Técnico Administrativo INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800315 Mário Guizelini 19/04/1989 Motorista INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800640 MATEUS GUILHERME DE SOUZA 16/12/1999 Técnico Administrativo INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800109 Merian Nataly Scheidt de Souza 24/12/1996 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800109 Merian Nataly Scheidt de Souza 24/12/1996 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800519 osni de souza Ribas 05/01/1973 Técnico Administrativo INDEFERIDO Pedido Fora do Prazo 

81800149 Priscila Zarochinski 10/01/1893 Técnico em Redação, Procedimento Legislativo, Atas e Anais INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.



81800136 tatiane corimbaba 26/01/1984 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800133 Valéria da Rocha Silva 11/09/1993 Técnico Administrativo INDEFERIDO 

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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.

81800081 Yasmin Daum Assis da Crus 27/07/1996 Analista de Gestão Fiscal INDEFERIDO 

Consta no Comprovante de Cadastramento Sua família está cadastrada no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal!

Faixa de Renda familiar por pessoa(per capita): Acima de meio salário mínimo

Em cumprimento ao termo do Edital de Abertura item 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;


