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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 
 

 

EDITAL Nº 03/2020 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas e a Fundação Universidade Empresa de 
Tecnologia e Ciências – FUNDATEC tornam pública a presente divulgação para informar o que segue: 

 

1. DOADOR DE SANGUE 

1.1 PEDIDOS DEFERIDOS 

1.1.1 Os candidatos abaixo relacionados estarão incluídos na Homologação das Inscrições – Lista Preliminar de 
Inscritos que será publicada no dia 07 de abril de 2020 no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br. 

 

Nome Inscrição 

Alexanderson Paixão de Moraes 57645633332-3 

Alexandre Gonçalves Urbano 57613630788-9 

Alexsander Ramirez 57646629200-8 

Alice Joras da Silva 57645631211-7 

Amanda Wypych Moreira 57652632060-1 

Ana Marta Correa 57610629926-5 

Ana Paula Hossel Garcia 57609632967-9 

Andressa Fontoura Recchi 57611631857-0 

Arieli de Azambuja Duarte 57645633289-7 

Audrei Thayse Viegel de Avila 57614632634-7 

Betania da Rosa 57646632070-1 

Bruna Renata Ferreira da Rosa 57650629036-9 

Carolina Calliari 57610633052-1 

Cecilia Biasibetti 57610633428-6 

Cilene Ramos 57649628112-3 

Daiane Michele Nunes dos Santos 57649631453-9 

Daniel Arruda Escrimim 57652625862-3 

Daniel de Marco Cimmino 57610626004-4 

Denise Diedrich 57612628630-2 

Elizandra Reis Mendes 57610632357-7 

Fabiane Cristina Pereira 57610632474-0 

Fernanda Mariano Leites 57613629967-9 

Fernanda Vargas Meneguzzo 57608632253-6 

Gabriela Citron Rosas 57610626103-1 

Gabriela Sagebin Bordini 57642632122-3 

Gislaine Muterle 57612631331-1 

Nome Inscrição 

Graziela Mazurik Gonçalves 57651627813-1 

Iara de Freitas Martins 57652628274-7 

Israel da Silva Estigarribia 57601631952-5 

Ivonete Aparecida Rolim 57610625478-4 

Janaína Lisboa Goulart 57610631431-1 

Jaqueline Clezar da Silva 
Bitencourt 57610628064-6 

Jenifer Rossi 57607627291-1 

Julio Cezar Pivatto da Rosa 57646631137-0 

Jéssica dos Santos Freitas 57652630487-4 

Jéssica Trassante 57610627080-6 

Keli Jaqueline Staudt 57612633012-6 

Kerli Aparecida Scheffer 57608629848-0 

Kétlim Taime Fraporti 57610633330-7 

Leomar Fabiano da Silva E Silva 57646630759-3 

Leonardo Sarassua de Souza 57610632379-3 

Liana Xavier Machado 57607625639-9 

Liziane da Silva Moreira 57610630797-6 

Liziane Pereira Silva 57646628291-5 

Luana dos Santos 57641626553-3 

Lucas Mendes dos Santos 57610631390-3 

Ludiron Dias Dutra 57608628544-2 

Luma Fernandes 57610631448-0 

Lívia Gomes Lima 57641625538-0 

Marcos Antonio da Silva 
Fernandes 57645629297-8 

Mariana Rosa da Silva 57642627447-8 
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Michel Camejo Loth 57642627368-7 

Moises Pereira de Lima 57652627098-2 

Márcio Teixeira Gonçalves 57645628539-4 

Paula Vitória de Morais Chuma 57610625769-8 

Pâmela Borges Castineira 57645632435-4 

Pâmela Gabriela Moraes Nogueira 57653633150-0 

Rafael Lautert da Silva 57610627266-4 

Rafael Quines da Silva 57611625399-7 

Raquel Carara 57610633016-9 

Roberto Longaray de Avila Oliveira 57646626807-2 

Rosemary Maria do Nascimento 57652633115-4 

Rubia dos Passos Collar Soares 57646631739-3 

Tatiana Gularte Soares 57646627046-3 

Thatiane Garcias Leite 57645631225-5 

Thaís Pereira Pires Rodrigues 57610628333-3 

Thiago de Oliveira 57609630539-2 

Tássia Santos Oliveira 57613626718-4 

Vanessa Corrêa Vargas 57652628464-3 

Vanessa Duarte Martins Brandao 57641632916-0 

Victória Etges Helfer 57612633246-5 

Victória Velho Wojtysiak 57650626499-8 

Waldir João Favero Filho 57651631337-9 

Winston Isio Boff Pereira de Souza 57609629526-6 

Yago Augusto Caye 57640631125-0 

Yasmin Silveira Klock 57646632994-3 

 

 

1.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

 

Nome Motivo 

Alice Rodrigues Correa Não comprovou a data em que foram realizadas as doações. 

Ana Terra Gonçalves Pereira 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Bruna Bernar Dias 
Data da(s) doação(ões) posterior(es) a data da publicação do Edital de 
Abertura. 

Bruna Karoly Barbosa 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Camila Dutra Lima 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Carolina Donicht 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Cilene Munhoz Paula 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Clarissa Machado 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Cristiane Aparecida Teixeira Gonçalves 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Daiana de Fátima Persico Silva 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Daiane Trabach Moreira 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Dezirre Tainã Baldez Peixoto Documento ilegível. 

Ester de Melo Borba 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Fabiane Domingues Duarte Não encaminhou documento expedido por entidade coletora oficial. 

Fabiano Miranda Soares 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Fernanda Barbosa Bernardes 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 
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Fernanda Wichrowski Barreto 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Fernanda Ávila da Silva 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Francine dos Santos 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Fábio Zanini de Abreu 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Gabriel Gularte da Silva 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Gislaine da Silva Borges 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Grazielle Reinaldo Lowe 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Greiciane Lopes Medina 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Guilherme Lamperti Thomazi 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Jaqueline da Silva Rodrigues 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

José Lucas Marques Duarte 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Juliana Nunes Ferreira 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Juliana Yasmin Nunes de Medeiros 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Kristina Cernicchiaro da Rocha 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Laíssa Gabrielly Ebling 
Data da(s) doação(ões) posterior(es) a data da publicação do Edital de 
Abertura. 

Lenise Lopes Santos Moraes 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Leonardo Ribeiro Ramos 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Letícia Terres Rodrigues 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Liane Madeira Carvalho 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Lilia Santos Machado 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Lilian Veronese Freire 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Lisiane Gomes Mohr 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Lucas Costa de Souza 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Lucas Hinterholz Vieira Não comprovou a data em que foram realizadas as doações. 

Marcelo de Oliveira 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 
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Marcia Grasiela Novaski 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Marcos Paulo Haas da Silva 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Maria Elisângela de Pereira da Silva 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Maria Luiza Martins Flor 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Marilene Cezar Vieira 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Marisa Winkelmann 
Data da(s) doação(ões) posterior(es) a data da publicação do Edital de 
Abertura. 

Nila Maria Santos Rodrigues 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Pablo Ribeiro Gonçalves Couto Não constou o número de doações realizadas. 

Paolla Zellya Borges 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Paula Andressa Fischer 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Paulo Roberto Lacerda Rodrigues 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Priscila Soares Lopes 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Rafael Dias dos Santos da Silva 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Raquel Cardoso Lopes da Silva 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Rebeca Scherer Pires 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Samara Janice Kussler de Carvalho 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Samuel de Mello 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Scheila Terres Pedroso 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Simare Santos Freitas 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Thais Leal Barcelos 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Thanyze Axel Kjellin Galuschka 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Vanessa de Lima Flores 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Vanessa Urbano Pereira 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Vivian Glauche Jaroszewski 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

Willian Hoffmann 
Não encaminhou documento expedido por entidade coletora contendo a 
quantidade de doações realizadas e a data em que foram feitas. 

http://www.fundatec.org.br/


  

              
   

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS                                                                
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51  

                  e 0800 035 2000, para interior e outros Estados. 
   

   

 

 

3. PERÍODO DE RECURSO 

3.1 Os candidatos interessados em interpor recurso referente ao Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de 
Inscrição poderão fazê-lo no período de 16 e 17/03/2020, conforme previsto no Edital de Abertura. 

3.2 Para comprovação da situação regular de isento, os candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos, além 
de acessarem o Formulário Online de Recurso, poderão enviar documentação complementar acessando o site 
da FUNDATEC, pelo link Formulário Online – Documentos Complementares para Isenção da Taxa de Inscrição, 
durante o período de recurso informado acima.  

 

 

Canoas, 13 de março de 2020. 

 
Paulo Ricardo Accinelli  
Diretor Presidente 
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