
 
 
 
 

 

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPALIDADE PALHOÇA (SC) 
 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 007/SMA/2021 
PORTARIA 001 – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE REVISÃO DE ISENÇÃO 
 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de competência estabelecida no item 11.1.5 do 
Edital 007/SMA/2021, que abre inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Palhoça (SC), 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO dos seguintes pedidos de isenção da taxa de inscrição, nos termos dos itens 9.1.a e 3.3 e 

subitens, para os candidatos a seguir relacionados e identificados pelos respectivos números de inscrição, com a indicação do 
cargo de opção, face a entrega da documentação pelo serviço dos Correios ter ocorrido após as análises dos pedidos: 

 
Inscrição Cargo 

510567695 1020 - Arquiteto 

511217114 1020 - Arquiteto 

512214724 2021 - Assistente Administrativo 

512214724 2021 - Assistente Administrativo 
 
Art. 2º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de isenção da taxa de inscrição, nos termos dos itens 9.1.a e 3.3 e 

subitens, para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a 
indicação do cargo de opção, por não cumprimento ao item 3.3 do Edital, face não terem apresentado documentos em tempo e 
modo definido pelo referido item do Edital: 

 
CPF Cargo 

00849583918 2021 - Assistente Administrativo 
 
Art. 3º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão a isenção da taxa de inscrição, nos termos dos itens 9.1.a 

e 3.3 e subitens, para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), 
com a indicação do cargo de opção, por não cumprimento ao item 3.3.2.c. ou 3.3.2.d. do Edital, face não ter apresentado 
documento em tempo e modo definido pelo referido item do Edital, não sendo permitida juntada extemporânea de documentos: 

 
CPF Cargo 

450.909.122 2021 - Assistente Administrativo 
 
Art. 4º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão a isenção da taxa de inscrição, nos termos dos itens 9.1.a 

e 3.3 e subitens, para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), 
com a indicação do cargo de opção, mantida a decisão original, conforme informado, por não cumprimento ao item 3.3.1.c. do 
Edital, face não apresentar documentação contendo o número mínimo de doações no período, que não poderão ser inferiores a 
3 (três) vezes anuais, contado da publicação do Edital, ou seja, a partir de 21 de dezembro de 2020. Dentro deste período foram 
apresentadas 2 (duas) doações, nas datas de 08 de janeiro de 2021 e 14 de abril de 2021: 

 
CPF Cargo 

043.440.269 1260 - Fisioterapeuta 
 
Art. 5º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão a isenção da taxa de inscrição, nos termos dos itens 9.1.a 

e 3.3 e subitens, para o candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), 
com a indicação do cargo de opção, mantida a decisão original, conforme informado, por não cumprimento ao item 3.3.1.c. do 
Edital, face não apresentar documentação contendo o número mínimo de doações no período, que não poderão ser inferiores a 
3 (três) vezes anuais, contado da publicação do Edital, ou seja, a partir de 21 de dezembro de 2020. Dentro deste período foram 
apresentadas 2 (duas) doações, nas datas de 08 de janeiro de 2021 e 14 de abril de 2021: 

 
CPF Cargo 

129.996.789 2083 - Técnico de Enfermagem (ESF) 
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Florianópolis (SC), 26 de janeiro de 2022. 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


