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Edital 030.2018 

RELATÓRIO INERENTE AOS PARECERES CONCLUSIVOS SOBRE OS RECURSOS  

DO EDITAL 022/2018 INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS CONCERNENTES À 

PROVA DE TÍTULOS, PROCEDIDA PELA COMISSÃO COORDENADORA DO 

PROCESSO SELETIVO 

PROVOPAR-LD 

 

1. Auxiliar de Serviços Gerais Temporário ( AT 02) 

 

1.1- Candidato  EDMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA número de inscrição 03 – Recurso de Número 

01:  

O candidato solicitou revisão da Análise Curricular apresentando uma nova cópia da CTPS/ CONTRATO 

DE TRABALHO/ PÁG 28 e uma observação manuscrita e assinada pelo mesmo informando que a data da 

saída é 01/06/2002. 

O edital 022/2018 descreve para a seguinte situação: 

“3.13 – O candidato que apresentar recurso, precisará se fundamentar nos documentos 
entregues no ato da homologação da inscrição, NÃO podendo inserir nova documentação”. 
 

“3.7 - A experiência deverá ser comprovada através de cópia de registro na CTPS, declaração ou 
outro documento comprobatório (comprobatórios: Que se refere à comprovação) onde conste a 
função exercida, período e dados de identificação do candidato e do emitente (Carimbo com 
CNPJ e ASSINATURA)”.  

 

Diante dos itens compostos pelo edital, não é permitido a inserção de novos documentos e as 

informações referente as experiências profissionais devem ser comprovadas por meio da identificação 

do emitente constando CNPJ para pessoa Jurídica ou CPF para pessoa física  e logo sua assinatura.  

No referido recurso, trataríamos como exceção nova “comprovação de experiência”, avaliando que a 

leitura do período de experiência torna-se ilegível, pois a assinatura do empregador sobrepõe a data de 

saída.  A nova comprovação de experiência não é legitima, ocorrendo por parte do candidato e não do 

Contratante/ Emitente. 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Londrina, 15 de Março de 2018. 


