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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2020 
 

 

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 57901633465-5 

Braecon Bartz 57901632254-6 

Bruno Heitor Portella Mendes 57902633373-0 

Daniel Arruda Escrimim 57906625906-8 

Graziela Mazurik Gonçalves 57931633303-7 

Ingred Evelise Maurer 57902632245-1 

Jones Jeisson Lemes Ribeiro 57931632222-0 

Marisa Vaz 57902627320-9 

Márcio Teixeira Gonçalves 57903628396-6 

Raquel Moysés 57902631013-6 

Simone Benati 57926626812-0 

Waldir João Favero Filho 57902631415-5 

 

 

1.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

 

Nome Motivo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Maria Claudia Vieira Bertaco 
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. 

Rodrigo Tainã de Queiros Bandeira 
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. 

 

 

2. PERÍODO DE RECURSO 

2.1 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. 

2.2 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 

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

