
EDITAL Nº 03/2017- PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017

Homologa  inscrições  e  dá  outras  providências
relativas  ao  processo  seletivo  nº  01/2017 do
Município de Atalanta/SC.

 

O Município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, o Senhor  Juarez
Miguel Rodermel, no uso de suas atribuições legais, e a Comissão do Processo Seletivo, nomeada
pelo Decreto nº 008/2017, tendo em vista o disposto no item 2.19 do Edital n° 01/2017, e segundo
dados remetidos pela empresa responsável pela execução do processo seletivo,  torna público a
homologação das inscrições, conforme segue:

1. O  Anexo I contém a lista geral de inscrições homologadas (deferidas) por ordem alfabética
dos nomes dos candidatos no cargo;

2. O Anexo II contém a lista de requerimentos de inscrições não homologadas (indeferidas)
por ordem numérica dos respectivos protocolos;

3. Não há requerimentos deferidos de candidatos na condição de portadores de deficiência,
conforme item 03 do edital;

4. Somente  estarão  aptos  a  realizar  as  provas  os  candidatos  que  tiveram  sua  inscrição
homologada (deferida) conforme Anexo I (item 2.19.2 do edital 01/2017);

5. As  provas  serão  realizadas  no  dia  07/05/2017,  na  Escola  Municipal  de  Ensino
Fundamental Vila Gropp,  em Atalanta – SC,  situada à Estrada Geral, Vila Gropp
Geral:

5.1. Os portões serão fechados às 08 horas e 15 minutos (horário oficial de Brasília),
momento a partir do qual não será mais permitida a entrada de candidatos para
realizar a prova (itens 4.5.1.2 e 4.5.1.5 do edital 01/2017);

5.2. Os candidatos poderão ter acesso às salas de provas a partir  das 07 horas e 45
minutos,  para  proceder  à  identificação  do  candidato,  devendo  portar,
obrigatoriamente, documento oficial de identidade com foto (não será admitida a
entrada e realização da prova por candidatos que não apresentarem documento de
identidade pessoal com foto) e caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

Atalanta – SC, 28 de abril de 2017. 

Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal

Elisandra Steinheuser Jochem
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 008/2017
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ANEXO I

Lista Geral - INSCRIÇÕES DEFERIDAS

(item 01 do presente edital)

Nutricionista
Nº INSC CANDIDATO CPF

604522 Eliane Fatima Smaniotto Moreno 907.250.429-15

596241 Sabrina Bagio 086.138.249-86

603618 Tayline Cristina  Betta 085.877.079-22

ANEXO II

Lista Geral - INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

(item 02 do presente edital)

As inscrições abaixo restaram indeferidas por não atendimento do item 2.4.1.2 do edital nº 01/2017:

Nutricionista
Nº INSC CPF

604328 126.098.848-18

603225 033.943.771-52

598829 074.686.979-73

602319 061.336.289-60

596915 070.005.609-24

597691 089.662.639-33

603743 069.338.479-42

598520 702.377.941-87
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