
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PUBLlCOS PARA
ANALISE DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO N." 031/2014, PUBLICADO

EM 1°105/2014.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de dois mil e quatorze, na sala do Setor Jurldico - Departamento de Recursos
Humanos, 1.0 andar, da Prefeitura Municipal de Cascavel, reuniram-se os membros da Comissêo Organizadora de
Concursos Públicos da Administraçao Direta do Municipio de Cascavel, para análise dos recursos interpostos pelos
candidatos, em relaçao ao resultado da prova escrita e de titulas. Nesse sentido, a Comissêo emite a seguinte
decisêo:

INSCRiÇÕES N~ 418004558. 418006910, 418001099, 418002996. 418007196, 418010606 e 418006910 -
RECURSOS INDEFERIDOS PRELIMINARMENTE - Em conformidade com o previsto no item 7.6 do Edital de
Abertura 0.° 005/2014 .0 candidato devero ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.~, a Comissêo indefere preliminarmente os referidos recursos.

INSCRiÇÕES N~ 418000538. 418008569, 418000764, 418000995 e 418005778 - RECURSOS INDEFERIDOS
PRELIMINARMENTE - Em conformidade com os itens 7.9 e 7.10 do Edital de Abertura n.o 00512014, os quais
predizem in verbis: -A decislJo da ComisslJo Organizadora de Concursos será i"eco"'vel, consistindo em ü1tima
instLJncia para recursos, sendo soberana em suas decisões, razao pela qual nlJo caberão recursos administrativos
adicionais. exceto em casos de erros materiais. havendo manifestaçlJo posterior. n; -Em nenhuma hipótese serLJo
aceitos pedidos de revisSo de recursos, recursos de recursos e/ou recurso de gabarito oficial definitivo, exceto no
caso previsto no subitem anterior. n, a Comissêo indefere preliminarmente os referidos recursos. <

INSCRiÇÕES N~ 418005451, 418002009, 418002172, 418010379. 418010212, 418006893, 418002553,
418002037,418004811,418007167.418001273,418004683 e 418008621 - RECURSOS IMPROCEDENTES: A
Comissêo acolhe o parecer da Empresa Consulplan, sendo assim nêo assiste razêo os recursos apresentados
pelos(as) candidatos(as).
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