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HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2017 

 

  O prefeito em exercício do Município de Maravilha, estado de Santa Catarina, 

Sandro Donati, no uso de suas atribuições torna pública a HOMOLOGAÇÃO FINAL 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS para o cargo de Médico Pediatra, regido pelo Edital de Concurso 

Público nº 02/2017 e suas retificações, e informa que:  

1. De acordo com o Edital de Concurso Público nº 02/2017, não caberá mais a interposição de 

recursos quanto a homologação final das inscrições. 

2. Candidatos cujo nome não constar neste ato, não poderão realizar a prova no dia de sua 

aplicação, independentemente de qualquer situação.  

3. As provas objetivas serão aplicadas no dia 28/01/2018 - Domingo, na Unoesc Maravilha, situada 

à Rua Dr. Orlando Valério Zawadski, nº 710, no município de Maravilha/SC, das 08h30min às 

11h30min, na sala 07, Bloco A. 

4. Conforme previsão editalícia, o candidato deverá chegar ao local de provas pelo menos uma (01) 

hora antes do horário de início das provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, fabricada em material transparente e documento de identificação original com foto, de 

acordo com o disposto no item 6 e seus subitens do Edital de Concurso Público 02/2017.  

5. Somente será admitido à sala de provas o candidato que atender ao disposto no Item 6.7 do Edital 

de Concurso Público 02/2017. 

6. Não será permitido o uso de qualquer outro material para a prova além de caneta esferográfica de 

tinta preta ou azul fabricada em material transparente. 

7. As observações dos itens 6.7 ao 6.27 do Edital de Concurso Público nº 02/2017, deverão ser lidas 

atentamente pelos candidatos, pois tratam de situações relacionadas a aplicação das provas 

objetivas.  

8. Candidatos cujo nome não constar neste ato, não poderão realizar a prova no dia de sua 

aplicação, independentemente de qualquer situação. 

 

Cargo: Médico Pediatra 

ORDEM CANDIDATO RG 

001 Bruna Marmith 5138366 

002 Carina Santini Quiben 5095750 

003 Leandro Germano da Silva Fleury 9068062984 
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   Seguem inalteradas as demais disposições e etapas do Edital de Concurso 

Público nº 02/2017. 

   E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido e publicado o 

presente ato.  

 

 

Maravilha/SC, em 22 de janeiro de 2018. 

 

 

 

Sandro Donati 

Prefeito em Exercício do Município de Maravilha 


