
Coordenação Regional de MARINGÁ

REF.: Protocolo SEI n.º 19.19.9781.0004678/2019-14. Vaga de Estagiário de Pós-Graduação do GAEMA
Maringá

DESPACHO,

1. Está em andamento o processo seletivo de candidato para ocupar a vaga de

estagiário de pós-graduação no GAEMA Maringá, cujo edital de abertura foi publicado em

24/04/2019. O período de inscrições foi de 29/04/2019 até as 23h59m59s de 15/05/2019.

Encerrado  o  período  de  inscrições,  publicou-se  no  dia  20/05/2019  edital

informativo  das  inscrições  deferidas  e  indeferidas.  Dentre  as  inscrições  indeferidas,  em

razão  da  intempestividade  despontam-se  as  de  Beatriz  Heloísa  Ferla  Ferreira,  Bruna

Guimarães Nabas, Jéssica Pollyana da Silva Carvalho e Rebeca Renata da Silva Tolonil.

2. No dia 21.05.2019 as candidatas  Beatriz Heloísa Ferla Ferreira e  Jéssica

Polyanna  da  Silva  Carvalho apresentaram  via  telefone  e  correio  eletrônico

reclamação/recurso  no  sentido  de  que  teriam  encaminhado  suas  inscrições  no  dia

15.05.2019, dentro do prazo regulamentar, solicitando revisão da decisão.

Diante deste quadro, determinamos ao servidor Ronan de Albuquerque Castro

que procedesse a revisão das informações eletrônicas nos anais do GAEMA. 

Nas constatações levantadas, verificou que o registro da inscrição de Beatriz se

deu  as  01h37mim07seg  do  dia  16  e  a  de  Jéssica as  02h16min55seg  do  mesmo  dia

16.05.2019.  Nossos auxiliares procuraram levantar a possibilidade de ter ocorrido algum

equívoco técnico que salvaguardasse os argumentos das recorrentes/solicitantes Beatriz e

Jéssica,  tendo  averiguado  que,  inobstante  as  inscrições  tenham  sido  eletronicamente

confirmadas como anexadas na madrugada do dia 16, os documentos (anexos) do próprio
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ato de inscrição estão eletronicamente registrados como tendo sido juntados as 22h37 do

dia 15.05 por  Beatriz  e as 23h16min do dia 15.05.2019 por  Jéssica, ou seja, dentro do

prazo do Edital.

Não se conseguiu determinar a razão pela qual está eletronicamente confirmado

a  tempestividade  da  juntada  dos  documentos  e  a  intempestividade  da  anotação  da

confirmação/envio da inscrição, mas certo é que há uma presunção de que o tempo entre o

candidato ‘anexar’ documentos e ‘enviar’ a inscrição eletronicamente é algo em torno de 5 a

20 segundos diante da facilidade e simplicidade do ato da inscrição.

De  forma que  o  quadro  pode  mesmo ter  representado  alguma anomalia  no

sistema eletrônico no registro de referidas inscrições, merecendo as referidas candidatas o

nosso respeito e escusas pela aparente falha eletrônica do sistema, que, se em dúvida foi

colocado,  deve  presumir  ou  enveredar  nesse  momento  da  inscrição,  em  favor  das

candidatas reclamantes.

Em razão do quanto ocorrido com referidas, mesmo não tendo havido recurso,

de  ofício  determinamos  que  fosse  feito  a  reavaliação  das  demais  que  tiveram  suas

inscrições  indeferidas  pela  intempestividade,  referenciando  um tratamento  isonômico  no

quadro constatado.

Em relação  a  inscrita  Rebeca Renata da  Silva  Tolonil,  constatamos  que  a

situação  se  assemelha.  O  sistema  de  confirmação  de  inscrição  afirma  ter  a  inscrição

ocorrido as 00h36min36seg do dia 16.05, todavia, a juntada dos anexos foi registrada como

tendo sido incluído no dia 15.05.2019 as 21h03min03seg. 

Por fim, quanto a candidata  Bruna Guimarães Nabas para além da inexistência

de recurso, fora constatado que tanto a inscrição como os documentos anexados foram

realizados mesmo intempestivamente, nada havendo a reparar.

As certidões que seguem adiante testificam o quadro narrado neste Despacho.
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Diante do exposto, DELIBERAMOS:

1 – DAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto por Beatriz Heloísa

Ferla Ferreira e Jéssica Polyanna da Silva Carvalho, bem como DE OFÍCIO, pelos mesmos

fundamentos, estendê-lo para  Rebeca Renata da Silva Tolonil, no propósito de admiti-las

como regularmente inscritas e aptas a participarem do Teste Seletivo para contratação de

estagiário de pós-graduação ao Gaema Maringá nos moldes do Edital n. 01/2019.

2  –  COMUNIQUE-SE urgentemente  referidas  candidatas,  via  e-mail  e  se

possível, também via whatsApp (fotografia e envio deste Despacho) a respeito do conteúdo

dessa decisão, bem como DETERMINO sua urgente publicação.

3 – DESTAQUE-SE que o dia e local do teste preambular foi retificado para o dia

31.05.2019 (sexta-feira),  no  Tribunal  do Júri  de  Maringá (acesso pela  porta principal  de

acesso  ao  público),  devendo  as  candidatas  ater-se  a  parte  final  da  publicação  anterior

(impossibilidade de consultas, celular desligado, acesso até as 13h20min, etc).

CUMPRA-SE.

Maringá, 22 de Maio de 2019.

NIVALDO BAZOTI
Promotor de Justiça – Coordenador do GAEMA Maringá
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