
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO N
o 

029/16, de 05 de maio de 2016.

A Presidente da Comissão Especial para o Processo Seletivo de Estagiários,

instituída pela Portaria nº 100, de 28 de março de 2016, TORNA PÚBLICO, conforme Anexo I

deste Edital, o resultado da análise dos recursos interpostos quanto a listagem provisória das

notas preliminares de todos os cursos, divulgada através do Edital nº 025/16,  para o processo

seletivo de estagiários aberto pelo Edital nº 021/16. 

                                      Arapongas, 05 de maio de 2016.

DAVINA BOZINA ARMANDO
Presidente da Comissão Especial para

o Processo Seletivo de Estagiário 
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Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

                                ANEXO I

Nome do(a) candidato(a) Nº Processo Resultado da análise do recurso

Ariane Gaiguer
10948, de 
02/05/16

DEFERIDO.   Houve uma nova análise dos documentos apresentados, com fundamento no item 4,1, do Edital  nº
021/16, e  verificou-se que o cálculo da média das notas apresentadas na inscrição é 92,8, não como constou.

Beatriz Borges da Silva
10915, de 
02/05/16

DEFERIDO. Inscreveu-se na condição de candidato com deficiência, e apresentou documentos comprobatórios por
ocasião de sua inscrição, em atendimento ao item 7.1, do Edital 021/16.

Ivete Pereira Ramos
10914, de 
02/05/16

 DEFERIDO.  Inscreveu-se na condição de candidato de baixa renda, e apresentou documentos comprobatórios por
ocasião de sua inscrição, em atendimento ao item 8.3, do Edital 021/16. 

Jucilene dos Santos 
Ribeiro Guimarães

11028, de 
03/05/16

DEFERIDO.  Solicitou revisão quanto a disposição correta de uma nova listagem das médias,  com a ordem de
classificação de candidatos, na área de estágio “Psicologia”, sendo da maior para menor média.

Larissa Iara da Fonseca
10913, de 
02/05/16

DEFERIDO. A candidata não se  na condição de candidato com deficiência.

Leticia Naiara da 
Fonseca

10912, de 
02/05/16

DEFERIDO. A candidata não se  na condição de candidato com deficiência.

Walcir Fernando de 
Souza

10911, de 
02/05/16

DEFERIDO. Para constar a retificação do nome do candidato.
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