
Ata de Julgamento dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição para o 

Concurso Público 01/2018 – Município de Ipumirim – SC 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se na sala 

de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de 

Ipumirim, os Membros da Comissão Municipal do Concurso Público 01/2018 ao final 

firmados, para proceder a analise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para o 

Concurso Público referente ao edital 01/2018. Em um primeiro momento restaram 

indeferidos os pedidos cujas inscrições foram anuladas, referentes aos seguintes 

candidatos: Sonia Da Silva, Luana Aparecida Zenaro, Sandra Mara dos Santos Taffarel e 

Dirce Salete Urbanski. Em seguida, também tiveram indeferidos os pedidos de isenção 

efetuados por candidatos que deixaram de anexar ao pedido de inscrição, a 

documentação comprobatória da doação de sangue, sendo os seguintes candidatos: 

Cintia Grebin, Ana Claudia Fischer, Luis Carlos Gomes Gonçalves e Paulo Peruzin. Em 

seguida passou a Comissão a analisar a documentação apresentada pelos candidatos 

que solicitaram isenção, sendo indeferido os pedidos dos candidatos Diana Brito 

Oliveira, Luana Aparecida Zenaro, Renato Stempkoski Lima, Marcia Benvenutti, Jussara 

de Souza, Willian Glovatzki, e Dirceu Von Dentz, já que estes não possuem 03 (três) 

doações realizadas no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores a data de 

inscrição. Assim, restaram deferidos os pedidos de isenção deduzidos pelos seguintes 

candidatos: Neldi Maria Boscatto, Celso Carneiro Carvalho Junior, Rodrigo Luis Busatto, 

Cleia Bonassi Metz, Justina Ines Bresiani Taffarel, Gladis Cristina Prediger, Jonatan Da 

Campo e Ilderson Jhones Marchetti de Moura. Por fim, a Comissão confeccionou 

tabela contendo os pedidos de isenção deferidos e os indeferidos, sendo que aos 

pedidos indeferidos foi adicionada a justificativa do indeferimento. Referida tabela 

segue em anexo a presente ata, a qual será encaminhada para a organizadora do 

concurso para a devida publicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião. 

 

Ipumirim – SC, 05 de fevereiro de 2018. 
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