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PORTARIA IPES/SC Nº 003/2017, de 22/09/2017, os Coordenadores da Universidade Aberta do 

Brasil – UAB da UDESC, UFSC e IFSC, no uso de suas atribuições resolvem: 

Art.1º- PUBLICAR a lista dos candidatos DESCLASSIFICADOS, após a análise documental das 

inscrições do EDITAL IPES/SC Nº 001/2017- Assistente à Docência, para o estado de Santa 

Catarina, conforme listagem a seguir: 

Polo de Araranguá: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Aurelia Lopes Gomes Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Márcia Elida Domingos Prudêncio Não comprovou o mínimo um ano de experiência em docência 
– item 5.2.8 alínea f) 

Sharllene Joaquim Do Amaral Não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 
5.2.8 

 

Polo de Balneário Piçarras: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Vanessa Aparecida Beleti de Lima Não apresentou nenhum dos documentos exigidos no item 
5.2.8 

 

Polo de Blumenau: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Ramides Sedilso Pessatti Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Braço do Norte: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Alexandre Gonçalves Silva Não comprovou o mínimo um ano de experiência em docência 
– item 5.2.8 alínea f) 

Edenir Sebold da Luz de Souza Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Maria do Carmo Martins Nunes Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Rosane Alberton Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Canelinha: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Bianca Mayara Vargas Mazera Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 

Camila Cristina Pereira Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 

Edvandra Mafeçolli Costa Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 
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Polo de Canoinhas: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Cleusa Adriana Lescovitz da Silva 
 

Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Elizandra Engel Baptista Pires Graciano 
 

Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Concórdia: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Maiara Schwanke Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Nauri Martini Merlini 
 

Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Criciúma: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Juliano Boettge Peres Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Florianópolis: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Adriana Mafra Marghoti da Rosa Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Alessandro Espindola Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Bruna Regina Gonzaga Brito Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Caroline Tonete Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Danielly Samara Besen Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Gabrielle do Amaral e Silva Muller 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Helen Cristina Machado Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Jeraldi Hiroki Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Leandro dos Santos 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Michele Bete Petry Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Vera Schroeder Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

 

Polo de Indaial: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Cleomilda Franke da Silva Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 
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Noelia Oliveira Santos Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Itajaí: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Daisy Roberta Fernandes 
 

Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 

Douglas Weege 
 

Não apresentou comprovante de residência de Itajaí – item 
5.2.8 alínea d) 

Jaqueline Schmoeller Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 

 

Polo de Itapema: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Deive Cris Estery 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Elisa Grasielle Basilio Pineda 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Jaragua do Sul: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Juliano Cristofolini 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Joaçaba: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Salete Savi Rossa 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Sonia Fatima Pasinato 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Joinville: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Alexandra Markendorf De Assis 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Ariane Cristina Batista 
Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 

Christine Bohm Da Costa 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Clara Regina Portela 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Claudia monteiro roque 
Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 

Jaqueline dos Santos 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Nilton Manoel Lacerda Adao 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 
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Romi Margô Regert 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Sueli Bartnikowsky Não apresentou diploma de Graduação – item 5.2.8 alínea e) 

 

Polo de Laguna: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Fabricia Vieira Rosa 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Michelle Belmiro Ilibio 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

Roberta Alves Dos Santos 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

Polo de Palhoça: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Ednéia Araujo Alberto 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

 

Polo de Palmitos: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Micheli Valduga 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

 

Polo de Praia Grande: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Rosiane De Matos Scariot 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

 

Polo de Quilombo: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Cássia Santore 
Não apresentou documentos exigidos no item 5.2.8 – alíneas 
d) e f) 

Claudia Brunetto Dos Santos 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Claudia Kely Enderle 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

 

Polo de São José: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Fernando Leocádio Trisnoski 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 
Polo de São Miguel do Oeste: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Maria Genoveva Vedoy VE 
 

Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 
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Polo de Treze Tílias: 

Candidato Motivo da desclassificação 

Andreia Lemes Donatti 
Não comprovou o mínimo de um ano de experiência em 
docência – item 5.2.8 alínea f) 

Géssica Luana Rigo Becker 
Não apresentou comprovante de residência – item 5.2.8 
alínea d) 

 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data.  

 

Florianópolis, 22 de setembro de 2017 

 
Profª. Fabiana Gramkow         
Coordenadora da UAB/IFSC            
 

 
Profª. Carmen M. Cipriani Pandini     
Coordenadora da UAB/UDESC          
 
 
 
 

Profº. Gregório Jean Varvakis Rados  

Coordenador pro tempore da UAB/UFSC 
 


