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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL N° 03/2022 – PROCESSO SELETIVO DE 

ESTÁGIO 
 

   

A PREFEITA MUNCIPAL do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Especial do Processo 

Seletivo e a Empresa CEBRADE- Central Brasileira de Estágio tornam público o 

primeiro adendo ao Edital n° 03/2022.  

 

Após a publicação do Resultado preliminar de Notas, grande parte dos candidatos 

que realizaram a prova no dia 12/06/2022 observaram que no momento da 

inscrição preencheram erroneamente a vaga pretendida, tendo em vista, que o 

edital dispõe vagas de nível superior e pós graduação na mesma área. 

 

Primando pela transparência e a fim atender as solicitações dos candidatos, 

embora haja finalizado o prazo de recurso para alteração de dados cadastrais, 

considerando a celeridade para preenchimento das vagas ofertadas pelo Município, 

o qual não teria tempo hábil para a realização de um novo PSS, avalia-se 

necessário a revisão das inscrições realizadas por todos os candidatos, a fim de 

realizar a correção da inscrição para a vaga pretendida.  

 

Considerando o conteúdo programático disposto no edital, não previa questões 

específicas, sendo aplicada a mesma prova para todos os participantes, não 

causando prejuízo na nota obtida na prova, o qual respeita ampla concorrência dos 

candidatos. 

 

Ressalta-se ainda, que está elencado no edital, os requisitos para contratação, 

sendo entre eles, a apresentação da matricula no curso para qual realizou a 

inscrição, quando convocado.  

 

Diante do exposto, visando não prejudicar os candidatos e a Administração 

Pública, no celeridade no preenchimento das vagas, decide-se abrir o prazo de 2 

(dois) dias úteis para interposição de recurso para alteração do curso, prorrogando 

assim o item 16.10 Do cronograma previsto no Edital 03/2022. Conforme segue:  

 
Fases do Processo Seletivo  Data 

Início das inscrições às 08 horas e 30 minutos 24/05/2022 

Fim das inscrições às 16 horas 03/06/2022 

Divulgação da Relação dos inscritos  07/06/2022 

Recurso contra a relação dos inscritos  
07/06/2022 e 

08/06/2022 

Homologações das inscrições, local, data, horário da prova e 10/06/2022 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

MANDAGUARI 

 

         
      

_______________________________________________________________ 

Ensalamento 

Data provável da Prova conforme item 5.1 12/06/2022 

Gabarito Preliminar da Prova 13/06/2022 

Recurso contra Gabarito preliminar  
13/06/2022 e 

14/06/2022 

Gabarito definitivo da prova  17/06/2022 

Resultado preliminar das provas  17/06/2022 

Recurso contra o resultado preliminar das provas  
17/06/2022 e 

20/06/2022 

Recurso contra o cadastro do curso do candidato 
22/06/2022 e 

23/06/2022 

Resultado Final Classificatório - homologação  24/06/2022 

 
 
O candidato que desejar interpor recursos contra o cadastro do curso, disporá de 2 

(dois) dias a contar da publicação no endereço eletrônico www.cebrade.com.br ou 

também no endereço eletrônico www.mandaguari.pr.gov.br, no horário das 

08h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, enviar o recurso 

devidamente preenchido conforme anexo e digitalizado no e-mail 

cebradepss@gmail.com.   

 
 
As demais normas do edital permanecem inalteradas.  
 

 
Mandaguari/Pr, 21 de Junho de 2022. 

 
 

 
Marcia Edineia Mantovani 

Secretária de Planejamento, Finanças e Gestão 
 

Tamires Fabro Favine 
Auxiliar Administrativo 

 
Joice Pereira Coutinho 

Auxiliar Administrativo 
 
 

Francielle Martins Correia 
Auxiliar Administrativo 

 
 
 
 
 
 

http://www.cebrade.com.br/
http://www.mandaguari.pr.gov.br/
mailto:cebradepss@gmail.com
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ANEXO II 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO EDITAL Nº. 03/2022 

 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
À COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO  
 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  

NOME: 

CPF Nº:                                                RG Nº: 

TELEFONES:   

ÁREA DO ESTÁGIO:   

 

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A:  
 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (A): 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mandaguari, _____ de_____________ de 2022. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura Candidato (a) 

 
INSTRUÇÕES: 
- Somente serão analisados pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado de Estágio, os 

recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo com as normas 
estabelecidas no Edital de Abertura; 
 

 


