COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL Nº 069/2022-COGEPS
RESPOSTA
A
RECURSO
CONTRA
O
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE ISENÇÃO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO 2º PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO
DE
AGENTE
UNIVERSITÁRIO, POR TEMPO DETERMINADO

A 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 item 5 do Edital nº 076/2022- GRE, de 27/04/2022, e o Edital nº
068/2022-COGEPS de 13/05/2022,
TORNA PÚBLICA:
A Resposta a recurso contra o Indeferimento de pedidos de Isenção da taxa de
inscrição para a participação no PSS2-2022-DE AGENTE UNIVERSITÁRIO,
conforme anexo deste edital:

Publique-se e Cumpra-se.
Cascavel, 17 de maio de 2022.

Carlos Alberto Piacenti
Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos
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Anexo do Edital nº 069/2022-COGEPS, 17/05/2022
RESPOSTA A RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO NO 2º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE UNIVERSITÁRIO,

Candidato: Laize Yasmin Moreira Tavares
Insc. nº: 196771
Pedido de Reconsideração: Venho por meio dessa revogar o meu
indeferimento da inscrição 196771 no qual consta o indeferimento por
estar fora do prazo, no entanto a inscrição foi realizar no prazo para
solicitação de isenção e anexo justamente com o documento
comprobatório no qual solicitei diretamente na justiça eleitoral, de
todos os anos até a última eleição o qual desempenhei meu trabalho
como mesário. E sobre as inscrições duplicadas 196325, 196328 no edital
consta nesse caso “6.2 Somente é permitido ao candidato uma única
inscrição, no caso de haver inscrições duplicada é válida a última.”
Desse modo a última inscrição foi a final 196771 com o anexo da
comprovação eleitoral conforme as instruções do edital.
Resposta: A requerente anexou no pedido de isenção da inscrição,
declaração do TSE de que trabalhou nos dias 05/10/2014, 26/10/2014,
02/10/2016 e 15/11/2020, estando os três primeiros eventos já fora do
prazo previsto para isenção, e apenas o último dentro do prazo de
validade. Entretanto, ainda não atende às condições de isenção
previstas no Edital de Abertura nº 076/2022, conforme segue:
5.1 – Pode pleitear dispensa do recolhimento do valor da taxa de
inscrição o candidato que cumprir as condições estabelecidas,
previstas na Resolução nº 036/2018-COU, de 05/07/2018 e demais
legislações vigentes:
c) for eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Paraná
para prestar serviços no período eleitoral visando à preparação,
execução e apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou em
referendos, em dois eventos nos últimos dois anos, nos termos da Lei
Estadual nº 19.196, de 26/10/2017.
Decisão: Mantido o Indeferimento da Isenção da Taxa de Inscrição
Candidato: Leandro Ferreira da Silva
Inscrição nº: 198374
Pedido de Reconsideração: minha inscrição constou como indeferida
no pedido de isenção pelo seguinte motivo: (cadastro desatualizado,
última atualização em 16/10/18). Porém o comprovante de
cadastramento enviado na minha última atualização no cadúnico foi
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em 12/03/2021, mas como pedido novamente estou encaminhando o
comprovante de cadastramento do cadúnico atualizado hoje
13/05/2022.
Resposta: O requerente comprovou tempestivamente o CadÚnico
atualizado atendendo assim ao Item 5.1 – a), do Edital de Abertura nº
076/2022, no entanto, equivocadamente seu pedido foi indeferido na
primeira análise.
Decisão: Deferido o pedido de Isenção da Taxa de Inscrição
Candidato: Paula Placedino
Inscrição nº: 197612
Pedido de Reconsideração: O cadastro está atualizado. Fiz ele começo
deste mês, como consta no documento, dia 02/05/2022. Não estou
entendendo o motivo do indeferimento, já que ele está dentro dos
requisitos solicitados em edital.
Resposta: O documento que a requerente anexou a princípio, estava
corrompido e por essa razão não era possível acessá-lo.
Posteriormente encaminhou o cadastro sem nenhuma assinatura do
órgão emissor.
Decisão: Mantido o Indeferimento da Isenção da Taxa de Inscrição
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