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O Diretor Executivo de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 001/2022, nos termos do artigo 37, 

inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à 

matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Processos Seletivos, nomeada através do Portaria nº. 

289/2022, resolve, 

 

TORNAR PÚBLICO 
 

Art. 1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo Público nº 01/2022, Edital de Abertura 

nº 01/2022. 

 

Art. 2º - Em razão da pandemia da COVID-19, sugerimos aos candidatos fazer o uso de máscaras nas intermediações 

e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova será fornecido álcool em gel e serão 

seguidas todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19.  

 

Art. 3º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (caneta, lápis, borracha, garrafas, alimentos, dentre 

outros), bem como o candidato deverá trazer sua garrafa de água transparente ou opaca, sem rótulo, abastecida com 

água e não deverá compartilhar a mesma, de maneira alguma, podendo em caso excepcional utilizar-se dos bebe-

douros do estabelecimento de ensino para abastecimento das garrafas de uso individual, durante a prova. 

 

Art. 4º - O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação 

de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. Ressalta-se que não serão 

aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento digital’’ para ingresso na sala de provas. 

 

Art. 5º - Ao realizarem a prova do presente concurso público, os candidatos, inclusive os do grupo de risco, estão 

cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de máscara de proteção 

individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como realizar a correta higienização 

das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação da prova, estando ainda cientes 

dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo responsabilizar o CIMVI  e o IPPEC.  

 

Art. 6º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, para a realização da prova 

escrita, a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2022 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos 

comparecer ao local de realização das provas, às 08 horas, pois os portões permanecerão abertos somente até as 

8h30min (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de 

candidatos ao local de prova.  

 

Art. 7º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue: 

 

11/12/2022 - DOMINGO - PERÍODO DA MANHÃ  
 

 

CIMVI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
Rua Tupiniquim, 1070 - Araponguinhas - Timbó - SC 

 CARGOS  

Auxiliar Administrativo Analista Ambiental - Engenharia Ambiental 

Contador  

 

Art. 8º - O Ensalamento e local da prova estará disponível no site www.ippec.org.br em data de 30 de novembro de 

2022. 

http://www.ippec.org.br/
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Art. 9º - Relação nominal dos candidatos homologados, conforme segue: 

 

ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHARIA AMBIENTAL 

INSC. NOME NASC. 

231779 ALANA ALVINA SILVA TAVARES 17/06/1995 

235471 CAROLINA CENSI CELESTINO 18/03/1998 

234629 GABRIELA BORGES PESSI 22/12/1998 

239828 LEONARDO WOLLINGER 19/08/1983 

232575 MAGNUN MACIEL VIEIRA 21/06/1984    

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

INSC. NOME NASC. 

232580 AILSON DAVI ALVES DA SILVA 08/04/1994 

238223 ALLISON MUTSCHAEWSKI 26/01/1991 

230969 EMANUELLA MOHR 03/06/2001 

235791 FRANCIELE MACEDO GONÇALVES 29/04/1993 

233418 GUILHERME ALVES PEDROZO 16/03/1994 

231845 HENRIQUE LEOPOLDO SARTORETTO 21/08/2000 

233676 HERBERT DOS SANTOS SILVA 24/12/1985 

232944 JHONATAN WASNER LIMA PEREIRA 18/03/1996 

235474 JOÃO MARCOS DUARTE RODRIGUES 17/06/1996 

232797 PAULO VILAR LIMA 01/05/1965 

235983 RONDINELLI BARBOSA 03/03/1978 

234592 SARAH DUTRA RODRIGUES 02/12/1998    

CONTADOR 

INSC. NOME NASC. 

233331 DOZOLINA PINHEIRO MAYCÁ 02/07/1973 

234708 MARIANY WOLLINGER DO NASCIMENTO 13/02/1992 

234361 VIVIANE EWALD 29/09/1994 

** candidato portador de deficiência. 
 

Art. 10º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Timbó/SC, 30 de novembro de 2022. 

 

 

Fernando Tomaselli 

Diretor Executivo do   CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI 

 

 

 

Patrícia Barbaresco 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 


