
Página 1 de 2 

 

 

 

 

Resultado de Contrarrazões de Recursos referente à Não-Homologação de Inscritos - Processo de Seleção Pública 039/2019 

 

 

 

Requerente Razão da não 
homologação 

Contrarrazão Análise da Contrarrazão Resposta do Recurso de 
Contrarrazões 

Clisman Piazzetta Não atendeu ao item 

3.2 g) do Edital. 

Não atendeu ao item 3.2 

g) do Edital. 

O documento do item 3.2 g) 
deveria ser anexado com os 
dados corretos de forma 
completa no ato da inscrição, 
conforme o item 3.3 do Edital. 

Indeferido 

Diogo Duarte Bertotto Não atendeu ao item 

3.2 h) ou i) do Edital. 

Não atendeu ao item 3.2 

h) ou i) do Edital. 

O documento do item 3.2 h) ou 
i) não foi anexado no ato da 
inscrição, conforme o item 3.3 
do Edital. 

Indeferido 

 

Jéssica Nunes Ibias Não atendeu ao item 

3.2 g) do Edital. 

Não atendeu ao item 3.2 

g) do Edital. 

O documento do item 3.2 g) 
deveria ser anexado com os 
dados corretos de forma 
completa no ato da inscrição, 
conforme o item 3.3 do Edital. 

Indeferido 

 

Jozeane da Rosa 
Vianna 

Apresentou conta 

CAIXA FÁCIL, 

conforme o item 10.2 

c) do Edital 

Não atendeu ao item 3.2 

e) do Edital. 

O documento do item 3.2 e) 
deveria ser anexado com os 
dados bancários válidos no ato 
da inscrição, conforme o item 
3.3 do Edital. 

Indeferido 

 

Gizele Bene Zanini Não atendeu ao item 

3.3 do Edital. 

Não atendeu ao item 3.3 

do Edital. 

A candidata apresentou os 
documentos corrompidos dos 
seguintes itens do Edital: RG 
3.2 a); CPF 3.2 b); PIS 3.2 c);  
Comprovante de Residência 
3.2 d) e Dados Bancários 3.2 
e). 

Indeferido 
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Leda Maria Pereira da 
Silveira 

Não atendeu ao item 

3.2 g) do Edital. 

Não atendeu ao item 3.2 

g) do Edital. 

O documento do item 3.2 g) 
deveria ser anexado com os 
dados corretos de forma 
completa no ato da inscrição, 
conforme o item 3.3 do Edital. 

Indeferido 

Renata Raquel 
Veríssimo Gomes 

Não atendeu ao item 

3.2 g) do Edital. 

Não atendeu ao item 3.2 

g) do Edital. 

O documento do item 3.2 g) 
deveria ser anexado com os 
dados corretos de forma 
completa no ato da inscrição, 
conforme o item 3.3 do Edital. 

Indeferido 

Nathalia Kimberly 
Machado Machado 

Não atendeu ao item 

3.2 f) do Edital. 

Não atendeu ao item 3.2 

f) do Edital. 

O documento do item 3.2 f) 
deveria ser anexado com a 
situação regular do CPF de 
forma completa no ato da 
inscrição, conforme o item 3.3 
do Edital. 

Indeferido 

Luana Carolina da 
Silva Domingues 

Não atendeu ao item 

3.2 f) do Edital. 

Não atendeu ao item 3.2 

f) do Edital. 

O documento do item 3.2 f) 
deveria ser anexado com a 
situação regular do CPF de 
forma completa no ato da 
inscrição, conforme o item 3.3 
do Edital. 

Indeferido 

Hanna Deo Costa A candidata não 

apresentou Dados  

Bancários conforme o 

item 3.2 e) do  

Edital. 

A candidata não 

apresentou Dados  

Bancários conforme o 

item 3.2 e) do  

Edital. 

Os dados bancários deveriam 
ser anexados no ato da 
inscrição, conforme o item 3.3 
do Edital. 

Indeferido 

 

Porto Alegre, 15 de Maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

J. Leonardo S. Gayer  

Supervisor de Compras da FAURGS 

(Assinado no original) 


