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HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR 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 PRELIMINAR 

DAS 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, o período para interposição de recursos 

contra a homologação preliminar das inscrições e quanto ao deferimento ou não de condições 

especiais para a realização das provas objetivas é de 16 a 17/01/2018, nas condições previstas no 

edital.  

2. Os candidatos cujo nome não conste na homologação preliminar de inscritos, e desde que tenham 

efetuado o pagamento do boleto, deverão obrigatoriamente interpor recurso anexando o 

comprovante de inscrição e o de pagamento. A não interposição de recurso nesta fase do concurso 

implicará ao candidato a não realização da prova no dia de sua aplicação, ainda que apresente 

comprovante de pagamento e de inscrição no dia da realização da prova escrita. 

3. Candidatos cujo nome ou documento apresentar erro deverão acessar a área do candidato, de 

forma on line e realizar a correção dos dados pessoais. Recursos interpostos para correção de dados 

pessoais não serão apreciados.  

4. Os recursos somente serão aceitos se protocolados no prazo previsto no Item 1 deste ato, e desde 

que, apresentados conforme previsão do edital.  

5. Seguem inalteradas as demais etapas e disposições do Edital de Concurso Público nº 02/2017. 

 

Cargo: Médico Pediatra 

Nº INSC CANDIDATO RG 

827564 Bruna Marmith 5138366 

769370 Carina Santini Quiben 5095750 

828482 Leandro Germano da Silva Fleury 9068062984 

 

  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 15 de janeiro de 2018. 

 

Sandro Donati 

Prefeito em Exercício do Município de Maravilha 


