
COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

 

EDITAL 078/2013-COGEPS 

 

                                                               

 

                        RESPOSTAS DE RECURSOS 

DE INSCRIÇÕES NÃO DEFERIDAS PARA 

O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, 

POR PRAZO DETERMINADO – PSS1-2013, 

PARA O INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE 

FOZ DO IGUAÇU - FOOZHABITA, DO 

ESTADO DO PARANÁ.  

 

 

O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais e considerando:  

 

- Edital nº 077/2013-CPS, de 21 de junho de 2013, 

- Os recursos encaminhados a esta Coordenadoria através do e-mail 

da COGEPS, de conformidade com o estabelecido no art. 21 do Edital nº 

001/2013-CPS, de 11 de junho de 2013; 

 

  
TORNA PÚBLICO: 
 

 

O resultado da análise dos recursos apresentados pelos candidatos contra o 

Edital de inscrições deferidas ou não conforme consta do Edital nº 078/2013-

COGEPS, de 21 de junho de 2013, para o 1º Processo Seletivo Simplificado 

para contratação de pessoal, por prazo determinado, para O Instituto de 

Habitação de Foz do Iguaçu - FOZHABITA, conforme segue: 

 

Candidato: Ariana Regina Storer Brunieri 

Cargo: Advogado 

Recurso: O nome da candidata não constou no edital de inscrição deferida, 

embora tenha realizado a sua inscrição. 

Resultado do Recurso: Por problemas operacionais nas informações geradas 

no cadastramento dos dados a inscrição não figurou como deferida. 



Solicitação aceita e inscrição Homologada. 
 

Candidato: Christofer Martins Mallmann 

Cargo: Assistente Administrativo 

Recurso: O nome do candidato não constou no edital de inscrição deferida, 

embora tenha realizado a sua inscrição.  

Resultado do Recurso: Por problemas operacionais nas informações geradas 

no cadastramento dos dados a inscrição não figurou como deferida. 

Solicitação aceita e inscrição Homologada. 

 

Candidato: Edmar Rafaella Costa de Medeiros Silveira 

Cargo: Recepcionista 

Recurso: O nome da candidata não constou no edital de inscrição deferida, 

embora tenha realizado a sua inscrição. 

Resultado do Recurso: Por problemas operacionais nas informações geradas 

no cadastramento dos dados a inscrição não figurou como deferida. 

Solicitação aceita e inscrição Homologada. 

 

Candidato: Edilaine Benalia Bolonhesi Ribeiro 

Cargo: Assistente Administrativo 

Recurso: O nome da candidata não constou no edital de inscrição deferida, 

embora tenha realizado a sua inscrição. 

Resultado do Recurso: Por problemas operacionais nas informações geradas 

no cadastramento dos dados a inscrição não figurou como deferida. 

Solicitação aceita e inscrição Homologada. 
 

Candidato: Ivanir dos Santos 

Cargo: Assistente Administrativo 

Recurso: O nome do candidato não constou no edital de inscrição deferida, 

embora tenha realizado a sua inscrição. 

Resultado do Recurso: Por problemas operacionais nas informações geradas 

no cadastramento dos dados a inscrição não figurou como deferida. 

Solicitação aceita e inscrição Homologada. 

 

Candidato: Luis Henrique Bueno 

Cargo: Assistente Administrativo 

Recurso: O nome do candidato não constou no edital de inscrição deferida, 

embora tenha realizado a sua inscrição. 

Resultado do Recurso: Por problemas operacionais nas informações geradas 

no cadastramento dos dados a inscrição não figurou como deferida. 

Solicitação aceita e inscrição Homologada. 
 



Publique-se e cumpra-se. 

 

 

Cascavel, 25 de junho de 2013. 

 

 

 

 
 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 

Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 

Portaria 0987/2012-GRE 


