
COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 
 

 

EDITAL nº 038/2012-COGEPS 

 

 

 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

CONTRA O INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES 

PARA O CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO 

QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON, DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

 

 O Coordenador da Coordenadoria Geral de Concursos e Processos 

Seletivos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais e considerando 

 

- o Edital 034/2012- COGEPS, de 30 de maio de 2012, e 

- os recursos impetrados pelos candidatos que não constaram na relação de 

deferimento provisório de inscrições;  

 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

 

O resultado da análise dos recursos protocolados até o dia 01 de junho 

de 2012, conforme aparece descrito: 

 

1. Inscrição 15 – de Cláudia Andréia Dietrich – inscrita para o Cargo de 

Assistente Legislativo. O sistema não havia consolidado de pronto o 

pagamento da taxa de inscrição, o que ocorreu posteriormente. O 

recurso PROCEDE.  A inscrição passa a ser considerada deferida. 

 

2. Inscrição 8 – de Consuelo Cristina Junges – inscrita para o Cargo de 

Assistente Legislativo. Esta inscrição foi deferida por engano, devido a um 

problema na informação sobre pagamentos repassados à época do 

deferimento provisório. A inscrição passa a ser considerada indeferida. 

 



3. Inscrição 290 – de Everaldo Link – inscrito para o Cargo de Assistente 

Legislativo O sistema não havia consolidado de pronto o pagamento da 

taxa de inscrição, o que ocorreu posteriormente. O recurso PROCEDE.  A 

inscrição passa a ser considerada deferida. 

 

4. Inscrição 217 – de Graciele de Lara Weber – inscrito para o Cargo de 

Assistente Legislativo O sistema não havia consolidado de pronto o 

pagamento da taxa de inscrição, o que ocorreu posteriormente. O 

recurso PROCEDE.  A inscrição passa a ser considerada deferida. 

 

5. Inscrição 184 – de Michel Rosin Martins – inscrito para o Cargo de Analista 

de Informática. O sistema não havia consolidado de pronto o 

pagamento da taxa de inscrição, o que ocorreu posteriormente. O 

recurso PROCEDE.  A inscrição passa a ser considerada deferida. 

 

6. Inscrição 294 – de Nathan Gomes Machado – inscrito para o Cargo de 

Assistente Legislativo.  O sistema não havia consolidado de pronto o 

pagamento da taxa de inscrição, o que ocorreu posteriormente. O 

recurso PROCEDE.  A inscrição passa a ser considerada deferida. 

 

7. Inscrição 150 – de Sandra Josiane Gunther – inscrita para o Cargo de 

Assistente Legislativo. O sistema não havia consolidado de pronto o 

pagamento da taxa de inscrição, o que ocorreu posteriormente. O 

recurso PROCEDE.  A inscrição passa a ser considerada deferida. 

 

  

 

. 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Cascavel, 05 de junho de 2012. 

 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 0987/2012-GRE 
 


