
 
 
 
 

 

 

 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 14ª REGIÃO – CRB14 
 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 
 
PORTARIA 002 – DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO AOS PEDIDOS DE VAGAS RESERVADAS  
 
 

 
O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES, nos termos da delegação de competência estabelecida no item 11.1.3 do 
Edital 001/ 2021, que abre inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Biblioteconomia 14ª Região – CRB14, 
 
RESOLVE:  
 
Art.1º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO dos seguintes pedidos de inscrições para concorrer às vagas reservadas a Pessoas com 

Deficiência - PcD, nos termos dos itens 7.2 e subitens, para os candidatos a seguir relacionados e identificados pelos respectivos 
nomes e números de inscrição, com a indicação do cargo de opção: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
410031619 CLARISSA LUIZA SANCHES ARRUDA 2018 
410467414 LUIZ FERNANDO FRUTUOSO CARRIÇO 2018 
410819198 MANOELLA CARDOSO LUDVIG 2018 

 
Art.2º TORNAR PÚBLICO O DEFERIMENTO dos seguintes pedidos de inscrições para concorrer às vagas reservadas aos candidatos 

negros, nos termos dos itens 7.10 e subitens, para os candidatos a seguir relacionados e identificados pelos respectivos nomes 
e números de inscrição, com a indicação do cargo de opção: 

 
INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 
410370200 CAMILA GUIMARÃES DA SILVA 2018 
410811689 FLAVIO DA SILVA FERNANDES 2018 
410331699 JAISON RODRIGO DA CRUZ 2018 

 
Art.3º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de inscrição para concorrer às vagas reservadas aos candidatos 

negros, nos termos dos itens 7.10 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, face descumprimento do item 7.10.a, por não ter apresentado 
o referido documento, e face descumprimento do item 7.10.d, por não ter apresentado data estampada na frente da foto: 

 
CPF CARGO 

02159665975 2018 
 
Art.4º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de inscrição para concorrer às vagas reservadas aos candidatos 

negros, nos termos dos itens 7.10 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, face descumprimento do item 7.10.c, por não ter apresentado 
o referido documento: 

 
CPF CARGO 

06049878978 2018 
 
Art.5º TORNAR PÚBLICO O INDEFERIMENTO do seguinte pedido de inscrição para concorrer às vagas reservadas aos candidatos 

negros, nos termos dos itens 7.10 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, face descumprimento do item 7.10.c, por não ter apresentado 
o referido documento, e face descumprimento do item 7.10.d, por não ter apresentado data estampada na frente da foto: 

 
CPF CARGO 

21383425817 2018 
 
 
Florianópolis (SC), 05 de maio de 2021. 
Prof. Marcello Bonelli, M.Sc. 
Coordenador do Concurso – IESES 


