
 

 

Ato nº 004 

 

DIVULGA AS DECISÕES DOS REQUERIMENTOS DE VAGA PARA 

DEFICIENTE E CONDIÇÃO ESPECIAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

DO EDITAL Nº 001/2022 DE CONCURSO PÚBLICO. 

 

O Senhor Hermelino Prada, Prefeito em exercício de Trombudo 

Central, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a 

Comissão Municipal de Concurso Público e com o Centro de 

Estudos Uniase, torna público o que segue: 

 

1. As decisões dos requerimentos solicitando Vaga de Deficiente (PCD) e condição especial para realizar 
as provas, constam divulgadas no anexo I deste edital. 

 

2. Os recursos contra o indeferimento dos pedidos de vaga de deficiente e condição especial, poderão ser 
impetrados nos dias 09 e 10 de março, de acordo com o edital. 

 

 

Trombudo Central/SC, 08 de março de 2022. 

 

 

 

 

Hermelino Prada 

Prefeito em exercício 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE CONDIÇÃO ESPECIAL E VAGAS DE PCD 

Nº INSC CANDIDATO Cargo Solicitação 
Status 
Solic. Justificativa Solic. Indeferimento 

11803 
ANDRÉ WYPYCH 
BRAGA PEREIRA 28. Médico ESF 

Condição 
Especial: 
Outra (s) indeferido 

Candidato não cumpriu os requisitos do Edital: 
6.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 
b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 
6.6 Fazer upload (subir/anexar para internet) Anexo IV do edital que consiste no requerimento solicitando 
a vaga para deficiente e descrevendo detalhadamente o tipo de atendimento especial que necessita no 
dia da prova.  

10745 
ERBERT JUVINO 
DE SOUZA 

08. 
Inseminador  PCD indeferido 

Candidato não cumpriu as exigências do Edital. 
6.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 
b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

10750 FABIOLA FACHINI 

36. Professor 
de Educação 
Infantil PCD indeferido 

Candidato não cumpriu as exigências do Edital: 
6.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 
b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e 



 

 

o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

11399 FILIPE MARIAN 
11. Auxiliar 
Administrativo PCD indeferido 

Indeferido. 
Candidato não cumpriu as exigências do Edital. 
6.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 
b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

11773 
FLÁVIA REGINA 
DA COSTA 

23. Engenheiro 
Agrônomo 

Condição 
Especial: 
Outra - 
carteira 
para 
canhoto deferido Candidato cumpriu as exigências do Edital. 

10433 
MARCELO 
CACHOEIRA 

11. Auxiliar 
Administrativo PCD indeferido 

Candidato não cumpriu as exigências do Edital: 
6.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 
b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

10433 
MARCELO 
CACHOEIRA 

11. Auxiliar 
Administrativo 

Condição 
Especial: 
Outra - 
carteira 
para 
canhoto deferido Deferido por cumprir as exigências do edital. 



 

 

10033 

MATHEUS 
GONÇALVES DE 
FREITAS 
PRUDENTE 

30. Odontólogo 
II PCD indeferido 

Candidato não cumpriu as exigências do Edital: 
6.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 
b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

11581 

MORGANA 
APARECIDA 
GUSATTO 31. Psicólogo PCD indeferido 

Candidato não cumpriu as exigências do Edital. 
6.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência; 
b) Fazer upload (subir/anexar para internet) cópia simples do laudo médico contendo o número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

10863 
NADIA REGINA 
ONORIO 

38. Professor 
de Ensino 
Fundamental PCD deferido Candidato cumpriu as exigências do Edital. 

10571 

NOELI 
RASSWEILER 
BACHMANN 

11. Auxiliar 
Administrativo PCD deferido Candidato cumpriu as exigências do Edital. 

10195 

SOLANGE 
APARECIDA 
PEREIRA WOLFF 

19. Assistente 
Social PCD deferido Candidata cumpriu as exigências do edital. 

 

 


