
 
 
 
 

 

 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA 
 
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/SAP/2022 
PORTARIA 004 – DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVISÃO AO NÃO DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES, VAGAS RESERVADAS E  
                               CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de competência estabelecida no item 13.1.d do 
Edital 01/SAP/2022, que abre inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, 
   
RESOLVE:  
 
Art.1º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedidos revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, para o candidato a seguir relacionados e identificado pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de 
opção, face erro material: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
442963890 EDSON PASSIG JUNIOR 2110 

 
Art.2º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, para a candidata a seguir relacionada e identificada pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de 
opção, face erro material. Determinar que a candidata se apresente ao coordenador local de aplicação de prova, observando o 
item 7 do Edital e subitens, portando documento original de identificação (conforme item 7.5) e materiais para a realização da 
prova às 07h30 (sete horas e trinta minutos) de 11 de dezembro de 2022, domingo, dia da prova objetiva para o respectivo 
cargo, na EEB Bom Pastor, localizada na Rua Florianópolis, 314-E - Bairro Centro - CEP 89812-120 1º Andar - Chapecó - SC: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
443139341 CLEIDIANE RAFAELA MARQUES ANTUNES 2066 

 
Art.3º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, para a candidata a seguir relacionada e identificada pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de 
opção, face erro material. Determinar que a candidata se apresente ao coordenador local de aplicação de prova, observando o 
item 7 do Edital e subitens, portando documento original de identificação (conforme item 7.5) e materiais para a realização da 
prova às 07h30 (sete horas e trinta minutos) de 11 de dezembro de 2022, domingo, dia da prova objetiva para o respectivo 
cargo, na EEB Deputado Nilton kucker, localizada na Rua Alfredo Trampowiski,506 - Bairro Vila Operária - Itajaí - SC: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
447115439 TAMIRIS MORAES DE LIZ 2107 

 
Art.4º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, para a candidata a seguir relacionada e identificada pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de 
opção, face erro material. Determinar que a candidata se apresente ao coordenador local de aplicação de prova, observando o 
item 7 do Edital e subitens, portando documento original de identificação (conforme item 7.5) e materiais para a realização da 
prova às 13h30 (treze horas e trinta minutos) de 11 de dezembro de 2022, domingo, dia da prova objetiva para o respectivo 
cargo, na EEB Bom Pastor, localizada na Rua Florianópolis, 314-E - Bairro Centro - CEP 89812-120 1º Andar - Chapecó - SC: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
413517125 CAROLAIN CRISTINE KERSCHNER BRESCOVISKI 1239 

 
Art.5º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO dos seguintes pedidos revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, para as candidatas a seguir relacionadas e identificadas pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de 
opção, face erro material. Determinar que as candidatas se apresentem ao coordenador local de aplicação de prova, observando 
o item 7 do Edital e subitens, portando documento original de identificação (conforme item 7.5) e materiais para a realização da 
prova às 13h30 (treze horas e trinta minutos) de 11 de dezembro de 2022, domingo, dia da prova objetiva para o respectivo 
cargo, na ESCOLA  MUNICIPAL DE PALHOÇA, localizada na Av. Vidal Procópio Lohn nº 1081 - Lote. Nova Palhoça CEP 88135-551 
- Palhoça - SC: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
411444464 ANA CAROLINA MOHR 1016 
416115947 MAYANA COCO MACIEL 1081 
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Art.4º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido revisão ao não deferimento de inscrição, nos termos do item 3 e 

subitens, para a candidata a seguir relacionada e identificada pelo nome e número de inscrição, com indicação do cargo de 
opção, face erro material. Determinar que a candidata se apresente ao coordenador local de aplicação de prova, observando o 
item 7 do Edital e subitens, portando documento original de identificação (conforme item 7.5) e materiais para a realização da 
prova às 13h30 (treze horas e trinta minutos) de 11 de dezembro de 2022, domingo, dia da prova objetiva para o respectivo 
cargo, na UDESC - CAV - Eng. Florestal, localizada na Avenida Luiz de Camões, 2090, Bairro Conta Dinheiro  - CEP 88520-000 Eng. 
Florestal - Lages - SC: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
412872501 RITA DE CASSIA DO AMARAL MUNIZ 1198 

 
Art.5º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de condições especiais de prova, nos 

termos do item 5 e subitens, do candidato a seguir relacionado e identificado pelo número de inscrição, com a indicação do 
cargo de opção e do pedido deferido, face erro material: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO PEDIDO DEFERIDO 
441410134 THIAGO FELIPE AGGIO 2052 Carteira de fácil acesso e/ou com maior espaço ao seu redor e andar térreo 

 
Art.6º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de enquadramento para concorrer às 

vagas reservadas a pessoas com deficiência - PcD, nos termos do item 9.2 e subitens, do candidato a seguir relacionado e 
identificado pelo número de inscrição, com a indicação do cargo de opção, face erro material: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
441779359 MARCOS GAUDENCIO CARDOSO 2097 

 
Art.7º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO ex officio do seguinte pedido de enquadramento para concorrer às vagas reservadas a 

pessoas com deficiência - PcD, nos termos do item 9.2 e subitens, da candidata a seguir relacionada e identificada pelo número 
de inscrição, com a indicação do cargo de opção, face erro material: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
442489614 MARIA EDUARDA ANTÔNIO 2035 

 
Art.8º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO dos seguintes pedidos de revisão ao não deferimento de inscrições, nos termos do item 

3 e subitens, dos pedidos a seguir relacionados e identificados pelas respectivas partes finais dos números de CPF (Cadastro 
Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, estando conferido e correto o não deferimento, face estarem 
indeferidos pelo Art. 5º da Portaria 001, conforme item 3.8.1 do Edital: 

 
CPF CARGO 

***.***.649-09 1081 
***.***.589-80 2052 
***.***.517-83 1016 

 
Art.9º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de inscrições, nos termos do item 3 e 

subitens, do pedido a seguir relacionado e identificado pela parte final do número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), 
com a indicação do cargo de opção, face não haver registro de pagamento da inscrição do candidato, em tempo e modo previsto 
no item 3.2 e subitens do Edital: 

 
CPF CARGO 

***.***.479-97 1225 
 
Art.10 TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de inscrições, nos termos do item 3 e 

subitens, do pedido a seguir relacionado e identificado pela parte final do número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), 
com a indicação do cargo de opção, estando conferido e correto o não deferimento, face estar indeferido pelo Art. 5º da Portaria 
001, conforme item 3.8.1 do Edital, não sendo possível solicitar o cancelamento de inscrição para alterar o indeferimento após 
a aplicação do item 3.8.1 do Edital e divulgação do deferimento e indeferimento de inscrições: 

 
CPF CARGO 

***.***.710-41 2035 
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Art.11 TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de inscrições, nos termos do item 3 e 

subitens, do pedido a seguir relacionado e identificado pela parte final do número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), 
com a indicação do cargo de opção, estando conferido e correto o não deferimento, face não haver pagamento do candidato 
em tempo e modo previsto no item 3.2 e subitens do Edital, não havendo previsão em Edital para a forma de pagamento 
realizado: 

 
CPF CARGO 

***.***.559-65 1225 
 
Art.12 TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de inscrições, nos termos do item 3 e 

subitens, do pedido a seguir relacionado e identificado pela parte final do número de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), 
com a indicação do cargo de opção, face o pedido de alteração de cargo/lotação ser vedado pelo item 3.13 do Edital: 

 
CPF CARGO 

***.***.659-76 2070 
 
Art.13 TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de enquadramento para concorrer às 

vagas reservadas, nos termos do item 9 e subitens, do candidato a seguir relacionado e identificado pela parte final do número 
de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face descumprimento aos itens 9.2.a e 9.2.b, 
por não ter apresentado os referidos documentos: 

 
CPF CARGO 

***.***.149-87 1020 
 
Art.14 TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de revisão ao não deferimento de enquadramento para concorrer às 

vagas reservadas, nos termos do item 9 e subitens, do candidato a seguir relacionado e identificado pela parte final do número 
de CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), com a indicação do cargo de opção, face descumprimento ao item 9.2.c, por ter 
apresentado laudo médico fora do prazo (emitido a partir de 01 de julho de 2022). Informar ao candidato de que não é permitido 
juntada extemporânea ao pedido original, sendo avaliados somente documentos apresentados em tempo e modo previsto no 
item 9.2 e subitens do Edital: 

 
CPF CARGO 

***.***.909-50 1081 
 
Florianópolis (SC), 07 de dezembro de 2022. 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


