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AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA
EDITAL Nº 029/2021 – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS ESPECÍFICOS PARA REENVIO DE TÍTULOS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Dispõe sobre a convocação de candidatos
específicos para reenvio de títulos junto ao
Concurso Público aberto pelo Edital nº
001/2020.

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO – CEC, nomeada pelo Decreto Municipal nº 286/2019 e Decreto Municipal nº
154/2021, no uso de suas atribuições legais junto ao Concurso Público para provimento de vagas do quadro do
Magistério da AME – Autarquia Municipal de Educação, do Município de Apucarana, Estado do Paraná, amparados
pelo dever legal de Autotutela, TORNA PÚBLICO:

1. A convocação dos candidatos abaixo especificados para reenvio dos títulos que foram entregues no período
de 13 a 15/09/2021, conforme segue:

Nº Inscrição Candidato Cargo Entrega Status*

81402387 Edilaine Aparecida Figueira Assistente Infantil
Data da entrega: 15/09/2021
Horário da entrega: 23:10:17

Arquivo
corrompido

81401415 Marlene Salas Rodelo Professor
Data da entrega: 15/09/2021
Horário da entrega: 21:42:19

Arquivo
corrompido

81400550
Amanda Karinne Daniel dos
Santos

Professor
Data da entrega: 15/09/2021
Horário da entrega: 12:38:51

Arquivo
corrompido

81401376 Camila Guedes Professor Data da entrega: 14/09/2021
Horário da entrega: 21:28:24

Arquivo
corrompido

81401226 DAIANE KELI BRAMBILLA
PRESOTTO

Professor Data da entrega: 15/09/2021
Horário da entrega: 19:00:35

Arquivo
corrompido

81401112 Hellen Laiz Santos Sobreira Professor
Data da entrega: 15/09/2021
Horário da entrega: 17:03:18

Arquivo
corrompido

81401455 NATÁLIA TAÍS MINCACHI Professor
Data da entrega: 13/09/2021
Horário da entrega: 20:27:16

Arquivo
corrompido

* O ANEXO I reproduz o relatório técnico sobre os arquivos corrompidos.

2. Ficam CONVOCADOS para o reenvio eletrônico dos títulos os candidatos citados nominalmente no item 1
do presente edital, no período de 27 a 29 de outubro de 2021.

REENVIO DOS TÍTULOS DE MODO ELETRÔNICO:
INÍCIO 27/10/2021 ÀS 08H (Horário de Brasília)
TÉRMINO 29/10/2021 ÀS 23H59MIN (Horário de Brasília)

3. A presente convocação para reenvio de títulos se faz necessária tendo em vista que a Comissão Avaliadora
da FAUEL encontrou dificuldades na leitura dos arquivos destes 7 candidatos, pelo fato dos arquivos estarem
corrompidos - motivo pelo qual a avaliação dos documentos restou prejudicada (conforme nota explicativa
da FAUEL anexa).
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3.1 Considerando que não é possível identificar se tais arquivos já estavam corrompidos em sua origem (no
momento de geração) ou na transmissão dos mesmos (no momento de envio e recebimento), abre-se novo
prazo para que estes 7 (sete) candidatos reenviem seus títulos a partir do presente edital de convocação.

4. Os candidatos nominalmente convocados no item 1 devem se atentar a reenviar exatamente os mesmos
documentos protocolados anteriormente, pois a Comissão Avaliadora da FAUEL se atentará à data limite de
15/09/2021 quanto à autenticação dos documentos.

4.1 Qualquer documento que seja enviado com data de autenticação após 15/09/2021 não será
considerado para fins de avaliação (exceto os documentos complementares previstos no Edital nº
028/2021).

4.2 Reitera-se que não se trata de aceite de documentos novos, mas sim de reenvio de documentos
enviados anteriormente, cujo fato de estarem corrompidos prejudicou a avaliação dos mesmos.

5. A Comissão Organizadora de Concursos da FAUEL orienta que o reenvio dos documentos quanto à
experiência profissional nesta etapa seja realizado de um computador desktop/notebook, evitando-se a
utilização de aparelhos celulares e/ou tablets neste processo.

6. Os candidatos convocados a reenviarem seus títulos deverão observar as demais disposições contidas no
Edital nº 022/2021 e 028/2021 acerca da forma de envio dos mesmos, devendo gerar um único arquivo
para ser enviado (upload) via sistema eletrônico.

Apucarana, 15 de outubro de 2021.

Elida Lusia Fenato
Presidente da Comissão Especial de Concurso - CEC

Erica de Lima Alonso
Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC

Michele Yuri Pires de Camargo Possebom.
Membro da Comissão Especial de Concurso – CEC



 

Rua Fernando de Noronha, 1426 – CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina - Paraná 

 
Concurso Público Edital nº 001/2020 - Autarquia Municipal de Educação de Apucarana 

Nota Explicativa acerca dos Arquivos corrompidos recebidos na etapa de Títulos 

 

1) DA ANÁLISE TÉCNICA DOS DOCUMENTOS 

A FAUEL, por meio de sua Comissão Organizadora de concursos e com suporte da área de 
Tecnologia da Informação, procedeu à análise técnica dos arquivos recebidos na etapa de 
títulos dos 07 (sete) candidatos abaixo listados. 

Arquivos incompletos - Leitura parcial: 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
81402387 - Edilaine Aparecida Figueira  
Data da entrega: 15/09/2021 - Horário da entrega: 23:10:17 
- O arquivo compactado enviado, ao ser descompactado, mostra o conteúdo de 11 
arquivos. Contudo, conseguimos abrir e visualizar somente o arquivo pdf chamado "11 - 
conteúdo do minicurso 3.pdf". Os demais arquivos não abrem/não são visualizados no 
Adobe, Chrome, Edge e Firefox. 
 
81401415 - Marlene Salas Rodelo 
Data da entrega: 15/09/2021 – Horário da entrega: 21:42:19 
- O arquivo compactado enviado, ao ser descompactado, mostra o conteúdo de 7 
arquivos. Contudo, conseguimos abrir e visualizar somente o arquivo pdf chamado 
"MARLENE.pdf". Os demais arquivos não abrem/não são visualizados no Adobe, Chrome, 
Edge e Firefox. 
 
 
Arquivos com problema. Não é possível abrir/visualizar no Adobe, Chrome, Edge e 
Firefox. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
81400550 - Amanda Karinne Daniel dos Santos 
Data da entrega: 15/09/2021 – Horário da entrega: 12:38:51 
Arquivo recebido está com 0 kb. (arquivo vazio) 

81401376 - Camila Guedes 
Data da entrega: 14/09/2021 - Horário da entrega: 21:28:24 
Arquivo recebido está com 0 kb. (arquivo vazio) 
 
81401226 - DAIANE KELI BRAMBILLA PRESOTTO 
Data da entrega: 15/09/2021 – Horário da entrega: 19:00:35 
Arquivo recebido está com 0 kb. (arquivo vazio) 
 
81401112 - Hellen Laiz Santos Sobreira  
Data da entrega: 15/09/2021 – Horário da entrega: 17:03:18 
Arquivo recebido está com 0 kb. (arquivo vazio) 
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81401455 - NATÁLIA TAÍS MINCACHI 
Data da entrega: 13/09/2021 – Horário da entrega: 20:27:16 
Arquivo recebido está com 0 kb. (arquivo vazio) 
 
 

2) DA SUGESTÃO PARA RECEBIMENTO DOS TÍTULOS DESTES CANDIDATOS NOVAMENTE 

Do total de 535 candidatos que protocolaram seus títulos no prazo previsto em edital (de 
13 a 15/09/2021), a Comissão Avaliadora da FAUEL encontrou dificuldades na leitura dos 
arquivos destes 7 candidatos, pelo fato dos arquivos estarem corrompidos - motivo pelo 
qual a avaliação dos documentos restou prejudicada.  

Considerando que não é possível identificar se tais arquivos já estavam corrompidos em 
sua origem (no momento de geração) ou na transmissão dos mesmos (no momento de 
envio e recebimento), entendemos que deve ser dada possibilidade a estes 7 candidatos 
para apresentarem novamente seus títulos por meio de edital de convocação específico. 

Quanto aos demais 528 candidatos, informamos que houve o recebimento de arquivos 
devidamente, sendo possível abri-los/visualizá-los para que a comissão pudesse proceder 
à análise devida dos documentos. 

 
 

Londrina, 14 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

Graça Maria Simões Luz 
Diretora-Presidente 

FAUEL 
 
 
 
 

Mariele Cestari Esteves 
Coordenadora da Banca de Avaliação de Títulos 

Comissão de Concursos 
FAUEL 

 


