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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSO (PORTARIA ADM-008/2020) PARA 1 

ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS PELAS(OS) CANDIDATAS(OS) 2 

INSCRITAS(OS) NO CADASTRAMENTO DE MEDIADORAS(ES) INDEPENDENTES   3 

(EDITAL   DE   CHAMADA   PÚBLICA   Nº 002/2020) 4 

 5 

Às dezoito horas do dia vinte e cinco de junho de 2020 tem início a reunião via 6 

plataforma on-line (Google Meet), em atendimento a Portaria Administrativa CRP-PR 7 

n° 04 de 1° de abril de 2020. Membros da Comissão presentes: Psic. Pedro Braga 8 

Carneiro, Psic. João Batista Martins, Psic. Ramon Andrade Ferreira. Verificado junto 9 

à secretaria da Comissão de Ética que somente a candidata Ana Paula Lopes Graf 10 

interpôs recurso referente a decisão da Comissão de Avaliação dos documentos 11 

comprobatórios exigidos no Edital de Chamada Pública CRP-PR n° 002/2020, para 12 

cadastramento de mediadores independentes do CRP-PR, a Comissão de Recurso 13 

passa a analisá-lo conforme e-mail da profissional anexo a esta ata. Após análise, a 14 

Comissão compreende que o recurso é tempestivo e decide por acolhê-lo, 15 

reformando a decisão da Comissão de Avaliação e deferindo o cadastro da 16 

profissional junto ao banco de dados de mediadoras/es independentes do CRP-PR 17 

(Edital de Chamada Pública 002/2020). Justificativa para a decisão: verificou-se que 18 

a candidata apresentou os documentos necessários, que o edital era omisso em 19 

relação a possibilidade de apresentação na fase de recurso e que o aceite não 20 

implica em prejuízos para nenhum(a) candidata(o), nem para o Conselho ou para o 21 

processo em si. O cadastro deverá ser homologado pelo Plenário do CRP-PR. A 22 

reunião é encerrada às dezoito horas e trinta minutos e nada mais tendo a relatar, 23 

eu, Pedro Braga Carneiro, Conselheiro do CRP-PR e membro da Comissão de 24 

Recurso, lavro esta ata que vai assinada por mim e pelos demais membros 25 

participantes.  26 


