
Candidatos com pedido Deferido

NOME CARGO INSCRIÇÃO SITUAÇÃO
KARINE COSTA MAIA 114 83688 DEFERIDO
JOICE ALMEIDA MORAES 109 85432 DEFERIDO
RODRIGO HOGENDOORN HAIMANN 106 83493 DEFERIDO

Candidatos com pedido Indeferido

NOME CARGO INSCRIÇÃO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

DOUGLAS DAMASCENO AGUIAR 104 83604 INDEFERIDO

NÃO SEGUE A QUANTIDADE DE 
DOAÇÕES DE SANGUE NECESSÁRIA, 
SEGUNDO DISPOSTO NO EDITAL: 
"4.25.2. Conforme disposto na Lei 
Municipal nº 1.315/2018, fica 
isento do valor de inscrição o
candidato que provar a condição 
de doador de sangue fidelizado, 
mediante a apresentação de
comprovante de doador voluntário 
de repetição de, no mínimo, duas 
vezes ao ano, durante o
período de 2 (dois) anos que 
antecedem a data de publicação 
deste edital"

OSVAIR LUCIANO DE PAULA 104 85741 INDEFERIDO

NÃO SEGUE A QUANTIDADE DE 
DOAÇÕES DE SANGUE PREVISTA 
NO PERÍODO DE DOIS ANOS, 
SEGUNDO DISPOSTO NO EDITAL: 
"4.25.2. Conforme disposto na Lei 
Municipal nº 1.315/2018, fica 
isento do valor de inscrição o 
candidato que provar a condição 
de doador de sangue fidelizado, 
mediante a apresentação de 
comprovante de doador voluntário 
de repetição de, no mínimo, duas 
vezes ao ano, durante o período 
de 2 (dois) anos que antecedem a 
data de publicação deste edital"

OSVAIR LUCIANO DE PAULA 115 85754 INDEFERIDO

NÃO SEGUE A QUANTIDADE DE 
DOAÇÕES DE SANGUE PREVISTA 
NO PERÍODO DE DOIS ANOS, 
SEGUNDO DISPOSTO NO EDITAL: 
"4.25.2. Conforme disposto na Lei 
Municipal nº 1.315/2018, fica 
isento do valor de inscrição o 
candidato que provar a condição 
de doador de sangue fidelizado, 
mediante a apresentação de 
comprovante de doador voluntário 
de repetição de, no mínimo, duas 
vezes ao ano, durante o período 
de 2 (dois) anos que antecedem a 
data de publicação deste edital"

Bom Jesus do Itabapoana, 04 de setembro de 2019

A Comissão de Concurso Público da PREFEITURA DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/ RJ e o IBAM divulgam o resultado da análise dos 
pedidos de isenção de inscrição, realizados no período de 20 a 22/08/19.

Os candidatos que tiveram a pré-inscrição deferida estarão, automaticamente, inscritos no Concurso Público, para o cargo informado no 
Formulário de inscrição. 

O candidato que teve a sua pré-inscrição indeferida poderá participar do Concurso Público, desde que efetue o pagamento do boleto bancário da inscrição já realizada.

 É assegurado recurso em caso de decisão denegatória do pedido de isenção nos 2 (dois) dias úteis subsequentes à divulgação da referida decisão, na forma do item 8 deste Edital.


