Informativo
As inscrições realizadas antes do Edital Retificado 01/2022 de 07 de
janeiro de 2022, que apresentarem divergências entre os dados reais do
candidato e as informações prestadas em sua inscrição, poderão
apresentar recurso para a correção dos referidos dados.
Para que a Comissão Organizadora avalie corretamente cada recurso,
o candidato deverá preencher corretamente o FORMULÁRIO PARA
RECURSOS e anexar os documentos comprobatórios referentes à sua
solicitação.
Todas as solicitações e questionamentos de recursos deverão constar
em um único formulário, conforme informações disponíveis no edital
01/2021 e edital retificado 01/2022.
As solicitações de recursos deverão ser encaminhadas para o protocolo
da Prefeitura Municipal, de forma eletrônica através do endereço
https://mandirituba.pr.gov.br/protocolo-eletronico, ou presencialmente, no
protocolo geral da prefeitura, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2022.
Passo a passo para a solicitação de recursos:

Presencialmente:
1) Comparecer à Prefeitura Municipal de Mandirituba, entre os dias 19 e 20 de
janeiro de 2022, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, munido dos
documentos necessários ao protocolo: documentos pessoais (Nome, CPF,
e-mail válido, Endereço) e do formulário para recursos impresso e
preenchido, atentando para as orientações referentes aos recursos
contidas no Edital deste Processo Seletivo. O formulário pode ser
encontrado anexo ao edital de classificação provisória.

2) Solicitar a abertura do protocolo no protocolo geral da prefeitura
3) Após a confirmação, guardar o comprovante de protocolização, que contém o
número único que poderá ser utilizado para consultar o andamento do protocolo,
tanto no site quanto presencialmente junto ao protocolo geral da prefeitura.

Online:
1) Baixar o formulário para recursos, anexo ao edital de classificação provisória.
2) Preencher os dados do formulário para recursos, atentando para as orientações
referentes aos recursos contidas no Edital deste Processo Seletivo, e salvar o
documento preenchido no formato PDF.
3) Acessar o site https://mandirituba.pr.gov.br/protocolo-eletronico
4) Clicar em “Solicitação de Abertura”

5) No campo “Tipo do processo”, selecionar RECURSO PSS EDUCAÇÃO 2021

6) No campo “Complemento do motivo”, digitar “Solicitação de Recurso NOME DO
CANDIDATO, CPF E CARGO”.
7) Preencher os dados pessoais solicitados

8) Anexar, conforme a imagem abaixo, o formulário para recursos de acordo com o
modelo em anexo ao edital de classificação provisória. O documento deve ser
salvo em formato PDF e não pode exceder o tamanho de 30mb. Caso você deseje
anexar outros documentos, estes devem estar junto à solicitação, para que seja
enviado apenas UM ÚNICO DOCUMENTO em PDF.

9) Após a confirmação da solicitação, você receberá um e-mail confirmando que sua
solicitação foi recebida.

10) Na sequência, você deverá receber um segundo e-mail, informando se a sua
solicitação foi aceita (caso você não anexe o documento necessário, sua
solicitação será indeferida – esse indeferimento é referente à solicitação de
protocolo, e não ao recurso). Neste segundo e-mail, você encontrará algumas
informações, em especial seu número único, que será utilizado para consultar o
andamento do protocolo no site.

11) Dentro da consulta do protocolo, após informar seu número único, na aba
“Pareceres”, você encontrará o resultado do seu recurso, bem como a justificativa
para o deferimento ou indeferimento.

12) O deferimento e indeferimento dos recursos ocorrerá após terminado o prazo de
solicitações de recursos, segundo análise pela Comissão Organizadora do PSS.
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Após a análise conclusiva dos recursos, o resultado será homologado e publicado
no diário oficial dos Municípios do Paraná, e também no endereço eletrônico
www.mandirituba.pr.gov.br. Somente após a homologação da classificação final os
candidatos estarão aptos a serem convocados para comprovação de títulos e
documentos.
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