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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO 
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

CONCURSO PÚBLICO SPGG/APOG N° 01/2021 
 

EDITAL Nº 03/2021 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

O Sr. Cláudio Leite Gastal, Secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão, e a Fundação 
Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC tornam pública a presente divulgação para 
informar o que segue: 

 

1 CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA QUE RECEBA ATÉ 1,5 (UM E MEIO) SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PER 
CAPITA FAMILIAR 

 
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 10 de dezembro de 2021 no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br. 

 

NOME INSCRIÇÃO 

Marcelo Nunes Cavalheiro 62401889727-6 

Marcos Junior dos Santos Silveira Tramontini 62401894836-5 

 

1.2 PEDIDOS INDEFERIDOS 

 

NOME MOTIVO 

Adriana Noll 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Alessandra Lopes Martins 
Não encaminhou laudo médico e Extrato Previdenciário emitido pelo INSS 
da forma prevista no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Alexandre Machado Cristóvão 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Aline Mocellin Conte 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Ana Claudia Costa 
Não encaminhou laudo médico conforme solicitado no subitem 4.1.2 do 
Edital de Abertura. 

Ana Claudia Frantz Souza 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Ana Cristina Gerhardt Carvalho 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Bianca Regina de Souza 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Bruna Silva da Conceicao 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Carmem Janaina Dutra Ferreira 
Rodrigues 

Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Cassia dos Santos Schlabrendorff 
Mancuso 

Não encaminhou laudo médico e as páginas da CTPS da forma prevista 
no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 
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Diones Quevedo Ribeiro 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Eduardo Furtado Fagundes 
Não encaminhou laudo médico e Formulário de Requerimento de Isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Fernando Rosa da Rosa 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Gilaine Garcia de Mattos 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Gislaine dos Santos Gomes 
Não encaminhou Cópia do Documento de Identificação e Cópia da 
certidão de nascimento ou do documento de identidade dos filhos, 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Guilherme Afonso Priebe 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Guilherme Silva dos Santos 
Não encaminhou Cópia do Documento de Identificação e as páginas da 
CTPS da forma prevista no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Gustavo José Barcella Metzen 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Janaína de Almeida Pastorini 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Jaqueline Ribeiro Lemos 
Não enviou as páginas da CTPS conforme solicitado no subitem 4.1.2 do 
Edital de Abertura. 

Jerry Denizar Brussa da Silva 
Não encaminhou laudo médico conforme solicitado no subitem 4.12 do 
Edital de Abertura. 

Joana Duarte Garcia 
Não encaminhou laudo médico conforme solicitado no subitem 4.12 do 
Edital de Abertura. 

Josiane Soares Cardoso 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Jéssica Eduarda Lorenzi Reza 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Larissa Gilberth Clos Delavedova 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Laís Griebeler Hendges 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Luis Carlos Nunes Rodrigues Junior 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Luiz Carlos Valente Linhares 
Não enviou as páginas da CTPS conforme solicitado no subitem 4.1.2 do 
Edital de Abertura. 

Luiz Fernando Cachoeira 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Magda da Silva Falcão 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Marcio Rodrigues Bichueti 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Mateus Napp Medino 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Matthaeus Moraes Ramires 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Raquel Damiani 
Não encaminhou laudo médico e as páginas da CTPS da forma prevista 
no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Regiane Oliveira Lucas 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Roberto Barbosa de Morais 
Não encaminhou todos os documentos comprobatórios conforme 
solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Ronaldo Cezar Rodrigues 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Taini Medeiros Holz 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Tatiana Leite Muller 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Thomáz Rodrigues Cesar 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Thyano Gomes de Oliveira 
Não enviou as páginas da CTPS conforme solicitado no subitem 4.1.2 do 
Edital de Abertura. 
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Tiago Rocha da Silva 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Victor Henrique Lopes Velasques 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

Yasmin Oliveira Costa 
Não encaminhou laudo médico e demais documentos para obter a isenção 
conforme solicitado no subitem 4.1.2 do Edital de Abertura. 

 

2 PERÍODO PARA MANIFESTAÇÃO 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 04 a 10/11/2021, conforme previsto no Edital de Abertura, através do 
Formulário Online – Recurso do Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição. 

2.2 Para comprovação da situação regular de isento, os candidatos que tiveram seus pedidos indeferidos poderão 
encaminhar documentação complementar, também, através do Formulário Online – Recurso do Resultado dos 
Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br, durante o 
período informado no item acima.  

 

 

Porto Alegre, 03 de novembro de 2021. 

 

Cláudio Leite Gastal 
Secretário de Estado de Planejamento,  

Governança e Gestão 
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