
 
 

COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS  

       EDITAL Nº 001/2021-COGEPS  

RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PSS3-

2020 DE AGENTE UNIVERSITÁRIO DA UNIOESTE.  

Em nome do Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da 

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

atribuições estatutárias e regimentais, considerando: 

- o disposto nos itens 1.9, 5.1 a 5.7 bem como o Anexo V do Edital nº 114/2020-

GRE, de 10 de dezembro de 2020; 

 TORNA PÚBLICO:  

 Art. 1º - O Resultado dos pedidos de Isenção da taxa de inscrição 

para a participação no PSS3-2020, de Agente Universitário, da UNIOESTE, 

conforme anexo Único deste Edital.   

Art. 2º - Os candidatos que tiveram sua solicitação Indeferida, caberá 

recurso em face ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, 

desde que justificado e complementado a informação faltante, devendo ser 

encaminhado pelo e-mail: cogeps@unioeste.br até as 17:00 horas do dia 08 

de janeiro de 2021.   

 Art. 3º - Com a listagem dos pedidos deferidos, a UNIOESTE procederá a 

liberação da taxa mediante a inscrição já realizada e informada.  

 

Publique-se e Cumpra-se.  

Cascavel, 06 de janeiro de 2021.  

 

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER 

                      Reitor 

 

 



 
 

Anexo Único do Edital nº 0012021-COGEPS, de 06 de janeiro de 2021.  

 

A - DEFERIDOS os pedidos de isenção da taxa de inscrição dos candidatos 

abaixo relacionados que comprovaram as condições estabelecidas no Item 5. 

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO e seus subitens (CadÚnico, Eleitores 

nomeados e convocados para o serviço eleitoral e Doadores de sangue). 

 inscrição  Nome  Isento 

91206 Christian Miguel de Oliveira sim 

92028 Fernando José agostini sim 

90878 Fernando Bergamin sim 

91108 Gevair Marcelo de Souza sim 

91035 Isabel Maria Patricio sim 

91036 Jaqueline Guedes de Medeiros sim 

91052 Lucia de Oliveira sim 

92459 Thatiany Bernardi de Almeida sim 

 

B. - INDEFERIDOS os pedidos de isenção da taxa de inscrição dos 

candidatos abaixo relacionados que não comprovaram as condições 

estabelecidas no Item 5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO e seus subitens 

(CadÚnico, Eleitores nomeados e convocados para o serviço eleitoral e 

Doadores de sangue). 

 

 inscrição  Nome   Isento  motivo 

92873 Madeleyne Perpétuo 

Franco da Silva 

não Apenas 1 doação efetivada nos 

últimos 24 meses 

91040 Miguel Leonir de Marinho não Cadastro desatualizado (mais antigo 

que 24 meses) 

91042 Victor Miguel Barbosa de 

Marinho 

não Cadastro desatualizado (mais antigo 

que 24 meses) 

 

C - Os candidatos relacionados no item anterior poderão recorrer do 

indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, desde que justificado 

e complementado a informação faltante, devendo ser encaminhado pelo e-

mail: cogeps@unioeste.br até as 17:00 horas do dia 08 de janeiro de 2021, 

conforme especificado no Anexo V do Edital 114/2020-GRE.   

 


