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JULGAMENTO DOS RECURSOS DE INSCRIÇÃO 
 

 

          NOME DO CANDIDATO 

 

                                 RECURSOS 

ALINE DE OLIVEIRA GOULART 

INDEFERIDO: não apresentou o currículo profissional, no ato 
da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no 
item 3.2.1 do edital 01/2018. 

ALVARO LUIS VANZIM 

DEFERIDO: apresentou registro do respectivo Órgão de 
Classe, no ato da inscrição, em envelope lacrado, conforme 
solicitado no item 3.2.2 do edital 01/2018 

CAROLLINE ASSIS DE AZEVEDO 

INDEFERIDO: não apresentou o registro do conselho de 
classe autenticado, no ato da inscrição, em envelope lacrado, 
conforme solicitado no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

CRISTIANE DA SILVA 

INDEFERIDO: não apresentou o currículo profissional, no ato 
da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no 
item 3.2.1 do edital 01/2018. 

CRISTINA DE FATIMA RAMIRES DE 

OLIVEIRA 

INDEFERIDO: não comprovou a escolaridade e a experiência 
de 6 meses, no ato da inscrição, em envelope lacrado, 
conforme solicitado no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

ELIANE VARLENE BASTOS DE SOUZA 

INDEFERIDO: não apresentou certificado de conclusão de 
curso autenticado e comprovação de experiência hospitalar, 
no ato da inscrição, em envelope lacrado, conforme 
solicitado no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

FILIPE BOEIRA SCHEDLER 

INDEFERIDO: não apresentou o currículo profissional, no ato 
da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no 
item 3.2.1 do edital 01/2018. 

GUILHERME GOMES JARDIM 

INDEFERIDO: não apresentou a ficha de inscrição 
preenchida, no ato da inscrição, em envelope lacrado, 
conforme solicitado no item 3.2.1 do edital 01/2018. 

IARA DELCINA ALMEIDA DE FREITAS 

INDEFERIDO: não comprovou a experiência hospitalar, no 
ato da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado 
no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

IVANIA DENISE DA FONTOURA 

INDEFERIDO: não apresentou o currículo profissional, no ato 
da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no 
item 3.2.1 do edital 01/2018. 

JOAQUINA MACHADO VARELA 

CARNIEL 

INDEFERIDO: não comprovou a escolaridade, no ato da 
inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no item 
3.2.2 do edital 01/2018. 

JOHN KLEIN FERREIRA 

INDEFERIDO: não apresentou certificado de conclusão de 
curso, registro no órgão de classe e comprovante de 
experiência hospitalar, no ato da inscrição, em envelope 
lacrado, conforme solicitado no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

KARLA VIVIANE OLIVEIRA SOARES INDEFERIDO: não apresentou o registro no órgão de classe, 
no ato da inscrição, em envelope lacrado, conforme 
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solicitado no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

MILENA SOARES DOS SANTOS 

INDEFERIDO: não apresentou o registro no órgão de classe, 
no ato da inscrição, em envelope lacrado, conforme 
solicitado no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

NALIA CAPPA DA SILVA 

INDEFERIDO: não apresentou o currículo profissional, no ato 
da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no 
item 3.2.1 do edital 01/2018. 

RAQUEL CRISTINA PIUGA DOS 

SANTOS 

INDEFERIDO: não comprovou a experiência hospitalar e nem 
apresentou certificado de conclusão de curso, no ato da 
inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no item 
3.2.2 do edital 01/2018. 

RENATA CAFAES DA SILVA 

INDEFERIDO: não comprovou a experiência hospitalar, no 
ato da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado 
no item 3.2.2 do edital 01/2018. 

ROSANA DA SILVA GONÇALVES 

INDEFERIDO: não apresentou o currículo profissional, no ato 
da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no 
item 3.2.1 do edital 01/2018. 

ROSANGELA DE SOUZA GARCIA DA 

SILVA 

INDEFERIDO: não apresentou o currículo profissional, no ato 
da inscrição, em envelope lacrado, conforme solicitado no 
item 3.2.1 do edital 01/2018. 

TANIA REGINA GARCIA ULLRICH 

INDEFERIDO: não apresentou a ficha de inscrição preenchida 
nem o currículo profissional, no ato da inscrição, em 
envelope lacrado, conforme solicitado no item 3.2.1 do 
edital 01/2018. 

 
 

OBS: Os julgamentos dos recursos poderão ser retirados no setor de RH da 
Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio no horário das 08:30 horas às 
10:00 horas e das 13:30 horas às 15:00 horas.  

 

Esteio, 03 de janeiro de 2018. 


