
15/03/2019 SEI/UFPR - 1643199 - Despacho

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1741943&infra_siste… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

Praça Santos Andrade, 50, - - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80020-300
Telefone: 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/

Despacho nº 39/2019/UFPR/R/JD

  

Processo nº 23075.075205/2018-16

  

 

À Dra. Andréia Garcia Martin Simon

Em resposta ao Recurso Administrativo com Pedido de Reconsideração em face do indeferimento de sua inscrição
de que trata o Concurso Público do Edital nº 026/19-PROGEPE passa-se a expor o seguinte:

I - Nos termos do art. 11, §2º  da Resolução 66-A-2016-CEPE depreende-se que do "resultado da apreciação dos
pedidos de inscrições, caberá recurso em única instância ao Conselho Setorial, sendo que o mesmo deverá ser
interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da publicação do Edital de homologação das inscrições".
Neste sentido, o presente recurso (vide doc. 1643191) deveria ter sido endereçado à autoridade competente, isto é,
ao Conselho Setorial e não à Comissão de Análise das Inscrições do Concurso Público - Edital nº 026/19-
PROGEPE, da Universidade Federal do Paraná;

II – Ainda que tal erro possa ser superado com o recebimento do mesmo pelo Conselho Setorial, nos termos art. 11,
do §2º, da Resolução 66-A-CEPE supracitado, o recurso foi interposto intempestivamente, fora do prazo previsto.
Isto, pois, o prazo é de 02 (dois) dias úteis contados da data da publicação do Edital de homologação das inscrições.

Ressalte-se que a Ata de Homologação das Inscrições foi publicada no sitio oficial do Setor de Ciências Jurídicas no
dia 08/03/19 às 18h40 e, assim, o prazo para apresentação (protocolo) se esgotou no dia 12/03/19 respectivamente.
Deste modo, considerando que o recurso foi postado/apresentado nos Correios no dia 13/03/19
(conforme doc. 1643191) conclui-se pela total intempestividade do presente recurso.

Pelos motivos acima expostos, não se recebe o presente recurso por manifesta intempestividade nos termos do §2º
do art. 11 da Resolução nº 66-A-CEPE.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GISLON DA SILVA, CHEFE DA SECRETARIA
ADMINISTRATIVA DO GABINETE, em 15/03/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1643199 e o código
CRC 4287731E.
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