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DECLARAÇÃO 

Declaramos que o candidato Sabine da Silva Kiyochi, CPF nº 

009.352.379-33, regularmente convocado para comparecer ao 

CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 

processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, 

conforme Resolução nº 073/2020, publicada em 19 de junho de 2020, 

não compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de 

apresentar os documentos necessários para contratação, 

caracterizando a sua desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 

Maringá, 24 de junho de 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que o candidato Samuel Henrique Oliveira, CPF nº 

063.062.869-69, regularmente convocado para comparecer ao 

CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 

processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, 

conforme Resolução nº 073/2020, publicada em 19 de junho de 2020, 

não compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de 

apresentar os documentos necessários para contratação, 

caracterizando a sua desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 

Maringá, 24 de junho de 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que a candidata Estefany Ketlin Mascalhusk de Araújo, 

CPF nº 066.191.909-95, regularmente convocada para comparecer ao 

CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 

processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, 

conforme Resolução nº 073/2020, publicada em 19 de junho de 2020, 

não compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de 

apresentar os documentos necessários para contratação, 

caracterizando a sua desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 

Maringá, 24 de junho 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que o candidato Allison Henrique Malentaque, CPF nº 

442.281.258-08, regularmente convocado para comparecer ao 

CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 

processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, 

conforme Resolução nº 073/2020, publicada em 19 de junho de 2020, 

não compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de 

apresentar os documentos necessários para contratação, 

caracterizando a sua desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 

Maringá, 24 de junho de 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que o candidato Arthur Sanches Stein, CPF nº 

047.796.949-65, regularmente convocado para comparecer ao 

CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 

processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, 

conforme Resolução nº 073/2020, publicada em 19 de junho de 2020, 

não compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de 

apresentar os documentos necessários para contratação, 

caracterizando a sua desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 

Maringá, 24 de junho de 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que a candidata Patrícia Tavares Bianhi, CPF nº 

088.417.179-55, regularmente convocada para comparecer ao 

CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 

processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, 

conforme Resolução nº 073/2020, publicada em 19 de junho de 2020, 

não compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de 

apresentar os documentos necessários para contratação, 

caracterizando a sua desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 

Maringá, 24 de junho 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos que a candidata Jaqueline Lopes de Macedo, CPF nº 

089.791.189-02, regularmente convocada para comparecer ao 

CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 

processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, 

conforme Resolução nº 073/2020, publicada em 19 de junho de 2020, 

não compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de 

apresentar os documentos necessários para contratação, 

caracterizando a sua desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 

Maringá, 24 de junho 2020. 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 
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