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EXTRATOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118458 /2021
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 001/2021
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de Paula Mailen Alfaro Ibarra on-687819884, inscrita
no Edital 001/2021 com Edital de Resultado Final 6550263, publicado em 27/10/2021, pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial na reunião ocorrida no dia 05/11/2021, ata SEI 6613029, foi informada de inconsistências verificadas durante o processamento
técnico de algumas das inscrições que foram apresentadas como cotistas. A situação foi verificada na confrontação dos dados cadastrados
na plataforma LondrinaCultura e nas declarações juntadas no processo de inscrição para o Edital 001/2021 Programa Londrina: Cultura faz História.
Assim, a Comissão reviu sua decisão com relação à inscrição on-687819884, em nome de Paula Mailen Alfaro Ibarra, pois em seu cadastro na
plataforma LondrinaCultura, no campo Raça, ela se autodeclarou “branca” e, no contexto da inscrição para o Edital 001/2021, apresenta declaração
como “parda” para fins de concorrência em sorteio por cotas.
A Comissão analisou a questão e, considerando o item 12.4 do Edital que diz que “Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações
enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação
das medidas legais cabíveis.” decide pelo descredenciamento da inscrição.
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de Paula Mailen Alfaro Ibarra on-687819884, do Edital 001/2021 pelos motivos já
elencados, com abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br. No recurso apresentado deve ser trazido documento (certidão de nascimento, edital de concurso/teste em que
concorreu por cotas ou outro oficial) que possa comprovar a condição racial;
Londrina, 05 de novembro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário(a) Municipal de Cultura
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118459 /2021
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 001/2021
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de on-1099182959 Paulo Libano, inscrito no Edital
001/2021 com Edital de Resultado Final 6550263, publicado em 27/10/2021, pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial na reunião ocorrida no dia 05/11/2021, ata SEI 6613029, foi informada de inconsistências verificadas durante o processamento
técnico de algumas das inscrições que foram apresentadas como cotistas. A situação foi verificada na confrontação dos dados cadastrados
na plataforma LondrinaCultura e nas declarações juntadas no processo de inscrição para o Edital 001/2021 Programa Londrina: Cultura faz História.
Assim, a Comissão reviu sua decisão com relação à inscrição on-1099182959 Paulo Libano, pois em seu cadastro na plataforma LondrinaCultura,
no campo Raça, ele se autodeclarou “branco” e, no contexto da inscrição para o Edital 001/2021, apresenta declaração como “pardo” para fins de
concorrência em sorteio por cotas.
A Comissão analisou a questão e, considerando o item 12.4 do Edital que diz que “Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações
enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação
das medidas legais cabíveis.” decide pelo descredenciamento da inscrição.
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de Paulo Libano on-1099182959, do Edital 001/2021 pelos motivos já elencados, com abertura
de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br.
No recurso apresentado deve ser trazido documento (certidão de nascimento, edital de concurso/teste em que concorreu por cotas ou outro oficial)
que possa comprovar a condição racial;
Londrina, 05 de novembro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário(a) Municipal de Cultura
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118460 /2021
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 001/2021
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de on-621557580 Giovana Yoshino, inscrita no Edital
001/2021 com Edital de Resultado Final 6550263, publicado em 27/10/2021, pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial na reunião ocorrida no dia 05/11/2021, ata SEI 6613029, foi informada de inconsistências verificadas durante o processamento
técnico de algumas das inscrições que foram apresentadas como cotistas. A situação foi verificada na confrontação dos dados cadastrados
na plataforma LondrinaCultura e nas declarações juntadas no processo de inscrição para o Edital 001/2021 Programa Londrina: Cultura faz História.
Assim, a Comissão reviu sua decisão com relação à inscrição on-621557580 Giovana Yoshino, pois em seu cadastro na plataforma LondrinaCultura,
no campo Raça, ela se autodeclarou “amarela” e, no contexto da inscrição para o Edital 001/2021, apresenta declaração como “parda” para fins
de concorrência em sorteio por cotas.
A Comissão analisou a questão e, considerando o item 12.4 do Edital que diz que “Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações
enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação
das medidas legais cabíveis.” decide pelo descredenciamento da inscrição.
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de on-621557580 Giovana Yoshino, do Edital 001/2021 pelos motivos já elencados, com
abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br. No recurso apresentado deve ser trazido documento (certidão de nascimento, edital de concurso/teste em que
concorreu por cotas ou outro oficial) que possa comprovar a condição racial;
Londrina, 05 de novembro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário(a) Municipal de Cultura
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118461 /2021
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 001/2021
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de on-1834560962 Djulia Vitoria de Oliveira Caetano,
inscrita no Edital 001/2021 com Edital de Resultado Final 6550263, publicado em 27/10/2021, pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial na reunião ocorrida no dia 05/11/2021, ata SEI 6613029, foi informada de inconsistências verificadas durante o processamento
técnico de algumas das inscrições que foram apresentadas como cotistas. A situação foi verificada na confrontação dos dados cadastrados
na plataforma LondrinaCultura e nas declarações juntadas no processo de inscrição para o Edital 001/2021 Programa Londrina: Cultura faz História.
Assim, a Comissão reviu sua decisão com relação à inscrição on-1834560962 Djulia Vitoria de Oliveira Caetano, pois em seu cadastro na plataforma
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LondrinaCultura, no campo Raça, ela se autodeclarou “branca” e, no contexto da inscrição para o Edital 001/2021, apresenta declaração como
“parda” para fins de concorrência em sorteio por cotas.
A Comissão analisou a questão e, considerando o item 12.4 do Edital que diz que “Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações
enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação
das medidas legais cabíveis.” decide pelo descredenciamento da inscrição.
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de on-1834560962 Djulia Vitoria de Oliveira Caetano, do Edital 001/2021 pelos motivos já
elencados, com abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br. No recurso apresentado deve ser trazido documento (certidão de nascimento, edital de concurso/teste em que
concorreu por cotas ou outro oficial) que possa comprovar a condição racial;
Londrina, 05 de novembro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário(a) Municipal de Cultura
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118462 /2021
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 001/2021
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de on-1307802161 Vinícius Camacho Gomes,,
inscrito no Edital 001/2021 com Edital de Resultado Final 6550263, publicado em 27/10/2021, pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial na reunião ocorrida no dia 05/11/2021, ata SEI 6613029, foi informada de inconsistências verificadas durante o processamento
técnico de algumas das inscrições que foram apresentadas como cotistas. A situação foi verificada na confrontação dos dados cadastrados
na plataforma LondrinaCultura e nas declarações juntadas no processo de inscrição para o Edital 001/2021 Programa Londrina: Cultura faz História.
Assim, a Comissão reviu sua decisão com relação à inscrição on-1307802161 Vinícius Camacho Gomes, pois em seu cadastro na plataforma
LondrinaCultura, no campo Raça, ele se autodeclarou “branco” e, no contexto da inscrição para o Edital 001/2021, apresenta declaração como
“pardo” para fins de concorrência em sorteio por cotas.
A Comissão analisou a questão e, considerando o item 12.4 do Edital que diz que “Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações
enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação
das medidas legais cabíveis.” decide pelo descredenciamento da inscrição.
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de on-1307802161 Vinícius Camacho Gomes, do Edital 001/2021 pelos motivos já
elencados, com abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br. No recurso apresentado deve ser trazido documento (certidão de nascimento, edital de concurso/teste em que
concorreu por cotas ou outro oficial) que possa comprovar a condição racial;
Londrina, 05 de novembro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário(a) Municipal de Cultura
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118463 /2021
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 001/2021
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de on-2040481807 RENAN ALMEIDA MIGUEL,
inscrito no Edital 001/2021 com Edital de Resultado Final 6550263, publicado em 27/10/2021, pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial na reunião ocorrida no dia 05/11/2021, ata SEI 6613029, foi informada de inconsistências verificadas durante o processamento
técnico de algumas das inscrições que foram apresentadas como cotistas. A situação foi verificada na confrontação dos dados cadastrados
na plataforma LondrinaCultura e nas declarações juntadas no processo de inscrição para o Edital 001/2021 Programa Londrina: Cultura faz História.
Assim, a Comissão reviu sua decisão com relação à inscrição on-2040481807 RENAN ALMEIDA MIGUEL, pois em seu cadastro na plataforma
LondrinaCultura, no campo Raça, ele se autodeclarou “branco” e, no contexto da inscrição para o Edital 001/2021, apresenta declaração como
“pardo” para fins de concorrência em sorteio por cotas.
A Comissão analisou a questão e, considerando o item 12.4 do Edital que diz que “Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações
enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação
das medidas legais cabíveis.” decide pelo descredenciamento da inscrição.
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de on-2040481807 RENAN ALMEIDA MIGUEL, do Edital 001/2021 pelos motivos já
elencados, com abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br. No recurso apresentado deve ser trazido documento (certidão de nascimento, edital de concurso/teste em que
concorreu por cotas ou outro oficial) que possa comprovar a condição racial;
Londrina, 05 de novembro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário(a) Municipal de Cultura
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 118464 /2021
Despacho Administrativo
Assunto: Descredenciamento Edital 001/2021
O Secretário Municipal de Cultura, no uso das suas atribuições, decide pelo descredenciamento de on-2063102423 Caroline Gomes de Sousa ,
inscrita no Edital 001/2021 com Edital de Resultado Final 6550263, publicado em 27/10/2021, pelo motivo a seguir exposto:
A Comissão Especial na reunião ocorrida no dia 05/11/2021, ata SEI 6613029, foi informada de inconsistências verificadas durante o processamento
técnico de algumas das inscrições que foram apresentadas como cotistas. A situação foi verificada na confrontação dos dados cadastrados
na plataforma LondrinaCultura e nas declarações juntadas no processo de inscrição para o Edital 001/2021 Programa Londrina: Cultura faz História.
Assim, a Comissão reviu sua decisão com relação à inscrição on-2063102423 Caroline Gomes de Sousa , pois em seu cadastro na plataforma
LondrinaCultura, no campo Raça, ela se autodeclarou “branca” e, no contexto da inscrição para o Edital 001/2021, apresenta declaração como
“parda” para fins de concorrência em sorteio por cotas.
A Comissão analisou a questão e, considerando o item 12.4 do Edital que diz que “Eventuais irregularidades na documentação ou nas informações
enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, quando for o caso, excluirá o interessado do credenciamento, sem prejuízo da aplicação
das medidas legais cabíveis.” decide pelo descredenciamento da inscrição.
Desse modo, torna-se público o descredenciamento de on-2063102423 Caroline Gomes de Sousa , do Edital 001/2021 pelos motivos já
elencados, com abertura de prazo de recurso de 05 dias úteis, nos termos do item 6 do Edital, que poderá ser interposto através do email
lei.aldirblanc@londrina.pr.gov.br. No recurso apresentado deve ser trazido documento (certidão de nascimento, edital de concurso/teste em que
concorreu por cotas ou outro oficial) que possa comprovar a condição racial;
Londrina, 05 de novembro de 2021. Bernardo José Pellegrini, Secretário(a) Municipal de Cultura

