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Homologa  inscrições  deferidas  e  dá
outras providências.

 

O Município de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, o Senhor Nelson Back,
no uso de suas atribuições legais, e a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria nº
162/2021, tendo em vista o disposto no item 2.19.2 do Edital n.01/2021 e a inexistência de recursos no tocante
a relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, homologa as inscrições e convoca para as provas
teóricas e práticas, conforme segue:

1. O Anexo I contém a lista geral de inscrições homologadas (deferidas) por ordem alfabética  dos nomes
dos candidatos no cargo;

2.  O Anexo II contém a lista de requerimentos de inscrições não homologadas (indeferidas) por ordem
numérica das respectivas inscrições;

 
3. Não  há  requerimentos  deferidos  de  candidatos  na  condição  de  portadores  de  deficiência  e  nem

solicitação especial para realização da prova;

4. Somente  estarão  aptos  a  realizar  as  provas  os  candidatos  que  tiveram sua  inscrição  homologada
(deferida) conforme Anexo I;

5. As provas serão realizadas no dia 02/05/2021, na Escola Municipal Padre Heriberto Hartmann, em
Vidal Ramos – SC, situada à Rua Augusto Stoltenberg, 110 – Centro:

5.1. Os portões serão fechados às 08h 45 minutos (horário oficial de Brasília), momento a partir do qual
não será mais permitida a entrada de candidatos para realizar a prova (item 6.1 do edital 01/2020);

5.2. Os candidatos poderão ter acesso às salas de provas a partir das 07 horas e 15 minutos, para proceder à
identificação do candidato, devendo portar, obrigatoriamente, documento oficial de identidade com foto
(não será admitida a entrada e realização da prova por candidatos que não apresentarem documento de
identidade pessoal com foto) e caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5.3. Todos os candidatos, ficam convocados para realização dos testes práticos, logo após a conclusão do
último candidato desta função a concluir a prova teórica, sendo que a mesma será realizada a partir da
mesma escola. Todos devem portar o documento de habilitação (CNH) válido, contendo categoria
mínima D.

Vidal Ramos/SC, 28 de abril de 2021.

NELSON BACK
Prefeito Municipal

André Luis Preis Domingos 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Portaria nº 162/2021
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ANEXO I

Lista I - INSCRIÇÕES DEFERIDAS em caráter geral

(item 01 do presente edital)

Motorista
Nº INSC CANDIDATO

2083726 Cesar Gaspar Andrade

2083387 Dirlei Fuchter

2082607 Juares Conhaque

2083412 Luciano Angeli

2083729 Marciel Kreusch

2082483 Robson Andrey Leite

2082720 Rodrigo Gavasso

2082679 Salesio Marian

2083392 Valdir Dos Anjos

2083409 Volney Burg

ANEXO II

Lista Geral - INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

(item 02 do presente edital)

As inscrições abaixo restaram indeferidas por não atendimento do item 2.4.1.2 e 2.6.1 do edital nº 01/2021 do
Processo Seletivo Simplificado Nº 02/2021

Motorista
Nº INSC

2082651

2082576
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