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Instituto Paranaense de Ciência 
do Esporte - IPCE 

RESOLUÇÃO N.º 12 /2020
O Diretor Presidente da Paraná Esporte, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Decreto nº 2.498 de 21 de agosto de 2019.
RESOLVE:

Art. 1.° Designar os servidores Mauro João Cachel RG 3.209.200-4,2, 
Eduardo Catto Gallina  RG .221.050-5 e Rafael Rattmann Fragoso RG 
5.814.352-9, para sob a presidência do primeiro nominado, integrarem 
a Comissão de Julgamento e Seleção do Edital de Chamamento 
Público 001/2020 da Paraná Esporte, que tem por objeto a convocação 
de acadêmicos do curso de bacharelado de Educação Física para 

PARANÁ ESPORTE
Curitiba, 02 de outubro de 2020.

Protocolo n.º 16.954.091-8

participação em processo de capacitação promovido e organizado pela 
Divisão de Esporte e Participação desta autarquia estadual, objetivando 
a formação para participação em programas, projetos e atividades 
esportivas da autarquia, conforme estabelece a Política de Esportes do 
Estado do Paraná, especialmente o Projeto VERÃO 2020/2021.
Art. 2.º Compete à Comissão designada para a seleção em tela, realizá-la 
a partir das informações constantes da fi cha cadastral dos candidatos, 
observando os parâmetros de pontuação estipulados no Edital de 
Chamamento Público 001/2020 da Paraná Esporte, especifi camente em 
seu item 5.5.
Art. 3.º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 
fi cando revogadas as resoluções anteriores que disponham sobre o 
mesmo objeto.

Curitiba, 02 de outubro de 2020.
WALMIR DA SILVA MATOS

Diretor Presidente
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