
 
 

COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

EDITAL Nº 146/2020-COGEPS 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

POR CANDIDATOS CONTRA O 

RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS DO 

CONCURSO PÚBLICO 01/2020 DO 

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. 

 O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da 

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

atribuições estatutárias e regimentais, considerando: 

- os subitens 7.2.1; 7.2.3; 7.2.4; 7.2.5; 7.2.6 e 7.2.9 do item 7.3 do Edital de 
abertura do Concurso Público nº 01/2020 de 13 de março de 2020; 
- e com base especifico nos subitens: 

-  7.2.3 A apresentação dos títulos deverá ser feita no sistema no ato 

da inscrição no site da Unioeste (www.unioeste.br/concursos), após 

finalizar a inscrição e gerar a (Guia de Arrecadação), na área do 

candidato deverão ser anexado(s) o(s) documento(s) digitalizado(s), 

da seguinte forma: 

- 7.2.4 Em “minhas inscrições” no “botão ação” clicar em enviar 

arquivos, neste link anexar a documentação digitalizada referente à 

Prova de Títulos (Diploma ou Certidão ou Certificados de conclusão 

de cursos e Históricos Escolares (especialização, mestrado e 

doutorado), em um único arquivo. 

 -  7.2.9 Não serão avaliados os documentos: 

a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido 

no Edital; b) cuja imagem/arquivo esteja ilegível; c) sem data de 

expedição; d) de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que 

não estejam revalidados por instituição de ensino superior no Brasil e 

sem tradução juramentada. 

TORNA PÚBLICO: 

Art. 1º - As respostas aos recursos impetrados por candidatos contra 

a avaliação da Prova de Títulos dos cargos de Professor e de Professor de 

Educação Infantil do concurso público 01/2020 do município de Céu Azul, 

conforme Anexo I deste edital. 

Art. 2º - O resultado da Avaliação Final da Prova de Título será 

http://www.unioeste.br/concursos


 
 

publicado no dia 08/12/2020, por edital. 

Cascavel, 08 de dezembro de 2020.  

  

Carlos Alberto Piacenti  

Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo I – EDITAL Nº 146/2020-COGEPS 

Candidato (a): inscrição: 68.332 

Recurso: Olá bom dia, gostaria de saber sobre aprova de títulos. No edital consta que ela já foi 

realizada, eu não tinha visto que no momento da inscrição deveria ter anexado os documentos. O 

que eu posso fazer agora?  

Resposta ao Recurso:  

-  7.2.9 Não serão avaliados os documentos: 
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no Edital;   

Decisão: Mantém-se o resultado 

 

Candidato (a): inscrição: 69.697 

Bom dia, conforme o edital com o resultado da prova de títulos referente ao concurso 

público nº 01/2020 do município de Céu Azul - PR, não consta que eu Sxx Pxx portadora da 

RG: 5.615.352-7 e CPF: 022.414.269-03 apresentei minha prova de títulos (três pós 

graduações). Porém tais títulos foram digitalizados e enviados corretamente no ato da 

minha inscrição para o concurso. Peço por gentileza que seja novamente averiguado e 

reconsiderado o envio dessas documentações.  

Resposta ao Recurso: -  7.2.3 A apresentação dos títulos deverá ser feita no sistema no ato 
da inscrição no site da Unioeste (www.unioeste.br/concursos), após finalizar a inscrição e gerar 
a (Guia de Arrecadação), na área do candidato deverão ser anexado(s) o(s) documento(s) 
digitalizado(s), da seguinte forma: 
- 7.2.4 Em “minhas inscrições” no “botão ação” clicar em enviar arquivos, neste link anexar a 
documentação digitalizada referente à Prova de Títulos (Diploma ou Certidão ou Certificados 
de conclusão de cursos e Históricos Escolares (especialização, mestrado e doutorado), em um 
único arquivo. 
-  7.2.9 Não serão avaliados os documentos: 
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no Edital;   

Decisão: Mantém-se o resultado 
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Candidato (a): inscrição: 63.854 

Por favor, peço que reconsiderem a questão das provas de títulos, a maioria das pessoas com quem 

conversei não sabiam da existência do mesmo assim como eu, viram que haviam perdido de posta-

las uma semana antes do concurso público. Sei que estou pedindo muito mais se tiver uma chance 

de envia-las para contagem de pontos vou tentar, já que a nossa somatória de cargo especifico foi 

bem menor do que a dos demais, nos prejudicando assim na hora dos resultados, tendo em vista 

que somente a nossa somatória para cargo de professor, professor de educação infantil teve peso 3 

enquanto os demais 5. Estou enviando aqui os meus títulos e peço que reconsiderem. Desde já 

agradeço a todos. 

Resposta ao Recurso:  

-  7.2.9 Não serão avaliados os documentos: 
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no Edital;  

Decisão: Mantém-se o resultado 

 

Candidato (a): inscrição: 69.697 

Prezado professor Carlos. Não tenho realmente como lhe provar que realizei todo 

procedimento correto de envio da documentação da minha prova de títulos. Meu grande 

erro foi não printar a mensagem que recebi, mas, tanto eu quanto minha colega 

confirmamos que os arquivos contendo minhas três pós graduações foram enviados e 

posteriormente recebidos. Não sei o que possa ter ocorrido, a mim só cabe esperar contar 

com o senhor. Eu desejo e imploro que o senhor possa fazer algo por mim, para tornar 

possível que minha prova de títulos possa contar na somatória dos meus pontos. Se houver 

algo possível a fazer, por favor me ajude. Obrigada pela sua atenção. 

Resposta ao Recurso:  

Segue a resposta do setor de informática em relação a sua alegação de que foi enviado os títulos.  
Att 
                         Prof. Dr. Carlos Alberto Piacenti 
Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos 
                                  UNIOESTE 
                       Fone 045 3220-7452 
 De: NTI - Divisão de Desenvolvimento <nti.desenvolvimento@unioeste.br>  
Enviada em: sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 08:35 
Para: Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos - COGEPS <cogeps@unioeste.br> 
 
Assunto: RE: CONCURSO CÉU AZUL-PR 
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Olá. 
Não temos registro desses documentos no sistema. 
Também não temos registro de problemas no sistema de envio de arquivos. 
Pode ter havido algum problema na conexão no momento do envio. 
Segue abaixo um exemplo de como a lista de arquivos enviados é exibida, caso os arquivos tenham 
sido recebidos com sucesso: 
  

 
  
Att.  
  
Marcio Veronez 
Divisão de Desenvolvimento 
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI 
Reitoria-Unioeste 
Decisão: Mantém-se o resultado 

 


