ATA DE AVALIAÇÃO DE RECURSO
EDITAL 010/2019
CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS
11º FESTIVAL DE MÚSICA DE PONTA GROSSA
Aos 17 dias do mês de maio de 2019, à 01:04, Cristiane Ferreira do
Nascimento de Andrade, portadora do CPF nº 055.403.699-12, encaminhou pelo email fmcpg@hotmail.com (como previa no edital e dentro do prazo estabelecido)
recurso contra o indeferimento de sua inscrição no Edital 010/2019 –
Credenciamento de Oficineiros para o 11º Festival de Música de Ponta Grossa,
conforme homologação publicada no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura e no
Diário Oficial do Município. A requerente alegou que (1) houve problemas na
configuração do scanner no momento da digitalização de seus documentos de
identificação; (2) a CND Municipal não carregou no site da inscrição, porém
aparecia que havia sido enviada; (3) havia uma pendência em sua CND Federal,
que foi agora regularizada, porém, ainda não é possível retirá-la no site devido ao
prazo. A candidata enviou também como anexo os documentos ilegíveis e a CND
Municipal. O recurso foi analisado pela equipe técnica da Fundação Municipal de
Cultura, que notifica que: (1) a documentação solicitada deveria estar em perfeitas
condições de legibilidade ainda dentro do prazo das inscrições. Qualquer falha de
equipamento de scanner neste período é de inteira responsabilidade da candidata.
(2) O carregamento irregular da CND Municipal é de responsabilidade da
candidata. No lugar da CND Municipal foi anexada a CND Estadual. Neste caso, não
houve falha no sistema de carregamento de arquivo da plataforma da inscrição. A
entrega da correta certidão deveria ter acontecido dentro do prazo das inscrições.
(3) O edital é claro quando dispõe sobre a regularidade das certidões solicitadas
dentro do prazo das inscrições. Assim, qualquer problema de ordem pessoal neste
período é de inteira responsabilidade da candidata. Desta forma, a Fundação
Municipal de Cultura notifica que a inscrição continua INDEFERIDA.
É o parecer.

Ponta Grossa, 20 de maio de 2019.
FERNANDO RÖHNELT DURANTE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

