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ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA 030/2017 

REF.: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CPSP 

 

Nomeação da Presidência da CPSP 

 

Considerando o desligamento a pedido da servidora Cláudia Chueire de Oliveira, da função de Presidente da Presente 
Comissão Permanente de Seleção de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação em virtude do seu retorno ao órgão 
de origem, mais precisamente à Universidade Estadual de Londrina (UEL), voltando a exercer suas atividades laborais 
naquela instituição; 

Considerando a necessidade premente da nomeação de um (a) novo (a) Presidente para substituir a servidora Cláudia 
Chueire de Oliveira nas funções que ora exercia, até o final do mandato dos membros da presente comissão; 

Considerando a Lei 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público, e adota outras providências; 

Considerando, ainda, o disposto no inciso X, do artigo 2º, da mencionada Lei 13.019/2014, que determina a instauração 
de Comissão de Seleção, destinada a processar e julgar os chamamentos públicos de projetos no âmbito da 
Administração Pública; 

a Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná 
RESOLVE nomear na presidência da presente COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO DE PROJETOS (CPSP), a 
funcionária: 

Monica Mazzei Florecki  RG 8189371-3 SESP/PR (Presidente); 

Que juntamente com os demais membros já nomeados anteriormente, quais sejam: 

2. Alessandra Antônia Carraro, RG 4.628.287-4 SESP/SC; 

3. Edson Smith, RG 4.980.837-2 SESP/PR; 

4. Giselle Gomes Muller, RG 6.267.939-5 SESP/PR (suplente). 

deverá cumprir o presente mandato até 28 de janeiro de 2018, consoante Ato da Diretoria Executiva 006/2016. 

À CPSP compete o processamento e o julgamento das Chamadas Públicas de Projetos lançadas por esta entidade, 
dando fiel cumprimento à Lei 13.019/2014. 

 

Curitiba, 30 de março de 2017. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Brofman 
Presidente 

Prof. Dr. Nilceu Jacob Deitos 
Diretor Científico 

José Carlos Gehr 
Diretor Administrativo e Financeiro 
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