
         
      

_______________________________________________________________ 

 
PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL N° 01/2021 – PROCESSO SELETIVO DE 

ESTÁGIO 
 

   

O PREFEITO MUNCIPAL do Município de Cruz Machado, 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° 01/2021.  

 

Após a publicação do Resultado preliminar de Notas, foi encontrado erro na 

identificação da vaga para qual o candidato se inscreveu, onde o curso selecionado 

no momento da inscrição denomina-se como área no comprovante de inscrição, 

ocasionando assim ampla interpretação. 

 

Primando pela transparência e a fim de eliminar os questionamentos, embora haja 

finalizado o prazo de recurso para alteração de dados cadastrais do candidato, 

atentando ao erro apresentado, considera-se razoável a revisão das inscrições 

realizadas por todos os candidatos, a fim de realizar a correção da inscrição para a 

vaga pretendida.  

 

Considerando que o conteúdo programático previsto em edital, não indicava 

questões específicas, sendo aplicada a mesma prova para todos os candidatos, o 

que não prejudica a alteração do curso na ampla concorrência.  

 

Ressalta-se ainda, que embora as vagas disponíveis em edital sejam por área, o 

mesmo expressa como requisito o candidato estar matriculado nos cursos 

disponíveis para as vagas, sendo este comprovado no momento da contratação.  

 

Diante do exposto, decide-se abrir o prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição 

de recurso para alteração do curso, prorrogando assim o item 15.10 Do 

cronograma previsto no Edital 01/2021. Conforme segue:  

 

Fases do Processo Seletivo  Data 

Início das inscrições ás 08h30min 20/09/2021 

Fim das inscrições ás 17 horas 07/10/2021 

Divulgação da Relação dos inscritos  08/10/2021 

Recurso contra a relação dos inscritos  13/10 à 14/10/2021 

Homologações das inscrições, local, data, horário da prova e Ensalamento   15/10/2021 

Data provável da Prova conforme item 6.1 17/10/2021 
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Gabarito Preliminar da Prova 18/10/2021 

Recurso contra Gabarito preliminar  19/10 à 20/10/2021 

Gabarito definitivo da prova  21/10/2021 

Resultado preliminar das provas  21/10/2021 

Recurso contra o resultado preliminar das provas  22/10 e 25/10/2021 

Recurso contra o cadastro do curso do candidato 27/10 e 28/10/2021 

Resultado Final Classificatório - homologação  03/11/2021 

 
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 http://pmcm.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 cebrade_atedimento@hotmail.com.  

 
 
As demais normas do edital permanecem inalteradas.  
 

 
Cruz Machado/Pr, 26 de Outubro de 2021. 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO 
 

I - Ingrid Magda Scheid Majolo Dudzic  

II - Isabel Francisca Berbek Chaikoski  

III – Jose de Oliveira  

 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI  

Prefeito Municipal  
 
 

Secretária Municipal de Administração 
 
 

Divisão de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 

http://www.cebrade.com.br/
http://pmcm.pr.gov.br/
mailto:cebrade_atedimento@hotmail.com
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ANEXO I 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO EDITAL Nº 01/2021.  
 

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): 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cruz Machado, _____ de_____________ de 20__. 
 
 

______________________________________________ 
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; 

 

 


