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RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N° 01/2021 

 

Recorrente: AMANDA MOREIRA MENEZES 

Recorrido: CEBRADE – CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – EPP 

MOTIVO ALEGADO PELA CANDIDATA: Trata-se de recurso para o resultado 

preliminar da prova na qual, inconformada com o seu resultado do processo seletivo em 

análise, arguiu a seguinte afirmação: “De acordo com o item 7.1 do edital 50% das vagas são 

destinadas aos alunos oriundos do Ensino médio em escola pública e no item 7.2 diz que esta 

confirmação será feita no ato da contratação, não contendo nada sobre tal requisito na 

inscrição. Sou oriunda da rede pública e meu nome não aparece com asterisco na classificação 

preliminar no lugar destinado as cotas (por ligação fui informada que o item 7 corresponde as 

cotas). Gostaria de ser inserida neste grupo com o intuito de não ser prejudicada no resultado 

final.”. 

 

RESPOSTA: (  ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO 
 

FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso cumpre os requisitos do item 17.8 do edital do n° 

01/2021 do Processo Seletivo Simplificado de Estágio do Município de Guarapuava Estado do 

Paraná, sendo o recurso interposto, enviado no endereço eletrônico e corrigido em tempo hábil 

que antecede a homologação.  

Diante do exposto, não há possibilidade de alteração quanto às cotas, pois no momento da 

inscrição no foi incluso a informação que se referia à cota.  
 

Recorrente: AMANDA POTYRALA DE MORAIS  

Recorrido: CEBRADE – CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – EPP 

MOTIVO ALEGADO PELA CANDIDATA: Trata-se de recurso para o resultado 

preliminar da prova na qual, inconformada com o seu resultado do processo seletivo em 

análise, arguiu a seguinte afirmação: “Na classificação preliminar do processo seletivo, 

observei que fiquei em quarto lugar entre os colocados d meu curso (Arte), porém todos os 

quatro candidatos empataram, sendo assim o critério de desempate é o que possui maior idade 

como afirma o edital, observei que os dois candidatos empatados comigo, são mais novos, e 

estão na minha frente na colocação, sendo um de 26/12/2001 e o outro de 21/10/1999. 

Enquanto eu sou de 02/11/1998. A candidata mais velha entre os empatados ficou em primeiro 
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lugar, em segundo deveria ser eu, visando que o principal critério de desempate é o candidato 

que possui maior idade.” 
 

RESPOSTA: (  ) DEFERIDO (X ) INDEFERIDO 
 

FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso cumpre os requisitos do item 17.8 do edital do n° 

01/2021 do Processo Seletivo Simplificado de Estágio do Município de Guarapuava Estado do 

Paraná, sendo o recurso interposto, enviado no endereço eletrônico e corrigido em tempo hábil 

que antecede a homologação. 

Diante do exposto, o recurso é indeferido, pois não houve, em qualquer tempo, a publicação da 

classificação dos candidatos, apenas o resultado preliminar das notas das provas. 

 

Recorrente: ANA JULIA CALDAS  

Recorrido: CEBRADE – CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – EPP 

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Trata-se de recurso para o resultado 

preliminar da prova na qual, inconformada com o seu resultado do processo seletivo em 

análise, arguiu a seguinte afirmação: “Realizei a prova e estou como ausente.” 
 

RESPOSTA: (X ) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO 
 

FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso cumpre os requisitos do item 17.8 do edital do n° 

01/2021 do Processo Seletivo Simplificado de Estágio do Município de Guarapuava Estado do 

Paraná, sendo o recurso interposto, enviado no endereço eletrônico e corrigido em tempo hábil 

que antecede a homologação. 

Diante do exposto, o recurso é deferido, pois conforme lista de presença (em Anexo I), a 

candidata estava presente e a nota atribuída foi a uma candidata Adriana Rocha Miguel, que 

estava ausente no dia da prova (conforme Anexo II), dessa forma será corrigido na 

homologação e classificação dos candidatos.  

Guarapuava, 23 de fevereiro de 2021. 

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO 

 

Helisoéllen Maria Pugsleiy 

Presidente da Comissão 

Portaria nº 007/2021 

 

 

 

Carlos Marcelo Kaliberda 

Membro da Comissão 

Francisco Sani Kramer Pedroso 

Membro da Comissão 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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