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Resultado de contrarrazões de recursos referentes à homologação e não-homologação de inscritos Processo 

de Seleção Pública 006/2019 

 

Requerente Razão da homologação Contrarrazão Análise da Contrarrazão Resposta do Recurso de 
Contrarrazões 

Carolina Konrdorfer 

Rangel 

Não homologado por 

motivo de: 

Comprovante anexado 

do E-Social não 

regularizado, conforme 

o item 3.1 h) do edital. 

Atendeu ao item 3.1 h) 

do edital. 

Comprovada a regularização 
do E-Social. 

Deferido 

Cristiane Marchand Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Encaminhou a comprovação 
de envio da inscrição. 

Deferido 

 

Fernanda Ribeiro da 
Silva 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Encaminhou a comprovação 
de envio da inscrição. 

Deferido 

 

Jeniffer Beatriz 
Ramos dos Anjos 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Encaminhou a comprovação 
de envio da inscrição. 

Deferido 

 

Laura Diettrich Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Encaminhou a comprovação 
de envio da inscrição. 

Deferido 

 

Michael Douglas 
Bicudo Zotti 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Encaminhou a comprovação 
de envio da inscrição. 

Deferido 
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Requerente Razão da não 
homologação 

Contrarrazão Análise da Contrarrazão Resposta do Recurso de 
Contrarrazões 

Alex Marchand Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Atendeu ao item 2.1 do edital, 
porém não atendeu ao item 
8.14. 

Indeferido 

Ana Júlia Moreira 
Rebolho 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Atendeu ao item 2.1 do edital, 
porém não atendeu ao item 
8.14. 

Indeferido 

 

Camila de Oliveira 
Porto 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não encaminhou a 
comprovação de envio da 
inscrição. 

Indeferido 

 

Camila Kern Não atendeu ao item 2.1 

e 8.14 do edital. 

Atendeu ao item 2.1 e 

não atendeu ao item 

8.14 do edital. 

Os anexos do item 8.14 – PIS 
e Comprovação Bancária 
estão corrompidos.  

Indeferido 

 

Diego Alex Gazaro 
dos Santos 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Atendeu ao item 2.1 do edital, 
porém não atendeu ao item 
8.14. 

Indeferido 

 

Lucas Zanette Basso Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não encaminhou a 
comprovação de envio da 
inscrição. 

Indeferido 

 

Luísa Fróes Moritz Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não encaminhou a 
comprovação de envio da 
inscrição. 

Indeferido 

 

 

Maria Luiza Trevisan Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Os anexos do item 8.14 – RG 
e CPF estão corrompidos. 

Indeferido 

Nicolas Giovani da 
Rosa 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Atendeu ao item 2.1 do 

edital. 

Atendeu ao item 2.1 do edital, 
porém não atendeu ao item 
8.14. 

Indeferido 

Thiara Ramirez 
Rodrigues 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não atendeu ao item 2.1 

do edital. 

Não encaminhou a 
comprovação de envio da 
inscrição. 

Indeferido 

 

 

Porto Alegre, 15 de Fevereiro  de 2019. 

 

 
__________________________________ 

J. Leonardo S. Gayer  
Supervisor de Compras da FAURGS 

(Assinado no original) 


