
                                                                           

 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DA ETAPA II 
 
 
 

Inscrições: 001.278-5; 002.913-1; 003.729-1; 006.86 5-9; 007.408-1; 007.997-9; 009.311-4; 
009.391-2; 009.461-7; 009.618-1; 010.534-1; 010.547 -3; 010.792-1; 011.089-2; 011.334-4; 
011.626-2; 012.024-3; 012.501-6; 013.037-1: 014.310 -3; 014.893-8. 
DEFERIDOS 

Julgados procedentes os recursos impetrados pelos candidatos acima, os mesmos passam da 
condição de INAPTOS para APTOS na Etapa II. 
 
 

Inscrições: 001.421-4;  002.562-3; 004.575-6; 007.177-3; 008.314-3; 008.559 -6; 010.232-6; 
010.995-9; 011.625-4; 012.213-1; 012.849-1; 013.176 -8; 013.959-9; 014.429-1; 014.692-7. 
INDEFERIDOS 

A documentação deveria ser entregue no prazo estabelecido no Anexo VIII, sendo que o 
mesmo ainda foi retificado em 01/03/2019, prorrogando a data até o dia 15/03/2019. Desta 
forma, baseado no principio da isonomia, os recursos foram INDEFERIDOS.  
 
 
Inscrição: 003.644-7. 
INDEFERIDO 

A documentação prevista para a Etapa II não foi entregue no prazo no prazo estabelecido no 
Anexo VIII. 
 
 
Inscrições: 005.738-1; 007.382-2; 012.522-9. 
INDEFERIDOS 

As regras do Edital são claras, e conforme item 6.10, o candidato, ao efetivar sua inscrição, 
assume inteira responsabilidade pelas informações constantes no requerimento de inscrição, 
sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências e 
condições previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
 
Inscrição: 010.985-1. 
INDEFERIDO 

Conforme Anexo VII, seu cargo prevê a convocação para os 120 primeiros colocados. Como 
seu nome consta no resultado final da Etapa I, na posição 55, a documentação deveria ser 
entregue. 
 
 
Inscrições: 005.904-8; 009.121-9; 011.041-8; 014.84 0-7; 014.846-6. 
INDEFERIDOS 

Conforme item 6.10 do Edital, o candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira 
responsabilidade pelas informações constantes no requerimento de inscrição, sob as penas da 
lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências e condições previstas 
neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento. O Anexo VII, estabelece 
de forma clara, o número de convocações para cada cargo. 
 
 



                                                                           

 

 

Inscrição: 014.522-1. 
INDEFERIDO 

Conforme Item 8.2.3. Caso haja empate na última colocação na Prova Objetiva, serão 
considerados aptos todos os candidatos que tiverem a mesma nota correspondente a essa 
colocação. Ou seja, na classificação 54º neste cargo, o candidato estava apto para a Etapa II.  
 
 
Inscrições: 001.392-7; 014.721-4. 
INDEFERIDOS 

Não apresentou copia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (folha com foto e dados de 
qualificação civil). 
 
 
Inscrição: 000.134-1. 
INDEFERIDO 

Não apresentou certificado conforme Anexo VII - Requisitos - Formação em Tecnologia da 
Informática (cursando a partir do 4º período) ou Superior em Ciências da Computação 
(cursando a partir do 4º período). 
 
 
Inscrição: 010.176-1. 
INDEFERIDO 

Não apresentou comprovação de Requisito - Formação técnica profissionalizante em 
laboratório oferecido por instituições de formação profissional e escolas técnicas com registro 
no Conselho Regional de Farmácia. 
 
 
Inscrições: 000.560-6; 001.612-8; 007.535-3. 
INDEFERIDOS 

Não apresentou o comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais. 
 
 
Inscrição: 006.462-9. 
INDEFERIDO 

Não apresentou o nada consta de quitação, junto ao respectivo Conselho. 
 
 
Inscrição: 013.137-7. 
INDEFERIDO 

Não apresentou Registro profissional com o nada consta de quitação, junto ao respectivo 
Conselho. 
 
 
Inscrição: 009.567-2. 
INDEFERIDO 

A solicitação feita só se aplica aos que forem aprovados em todas as fases. 
 
 
 



                                                                           

 

 

Inscrição: 005.652-9. 
INDEFERIDO 

Os comprovantes apresentados não comprovam estar em dia com as obrigações eleitorais. 
 
 
Inscrições: 004.669-8; 008.509-1; 013.625-5. 
INDEFERIDOS 

Requisito - Ensino Médio completo com curso de Vigilante. 
Não apresentou o curso de Vigilante. 
 
 
Inscrição: 010.062-5. 
INDEFERIDO 

Não apresentou o Certificado de Reservista ou de Isenção do Serviço Militar. 
 
 
 
 


