EDITAL Nº 075/2015-GR
CONCURSO PÚBLICO
A Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa.
Fátima Aparecida da Cruz Padoan, nomeada por meio do Decreto nº 11.435, de 26 de
junho de 2014, do Governo do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, considerando:
o Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos para
Provimento do Cargo de Docente Integrante da Carreira do Magistério do Ensino Superior
do Paraná, em conformidade com os Editais nº 69/2014, de 18/11/2014, nº 070/2014, de
20/11/2014 e nº 02/2015, de 05/01/2015, publicados nos Diários Oficiais do Estado nº
9336, de 19/11/2014, nº 9338, de 21/11/2014 e 9365, de 07/01/2015, respectivamente,
homologado pela Resolução 2847, de 15/09/2015, publicado no DOE nº 9537, de
17/09/2015, pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP,
o pedido de desistência da primeira colocada, CAMILA CUNICO, RG.
nº 3.746.322-SC,

RESOLVE:

CONVOCAR, o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado
no Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento do Cargo de Docente Integrante
da Carreira do Magistério do Ensino Superior do Paraná, realizado em conformidade com
o Edital nº 030/2014-GR, de 24/04/2014, publicado no DIOE nº 9194, de 28/04/2014, para
realizar a avaliação médica, que se constituirá de análise de exames laboratoriais,
avaliações com especialistas e avaliação de clínico geral:
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO
Curso: Licenciatura em Geografia
Área/Subárea de conhecimento: Geografia Física – 01 vaga
PAULO HENRIQUE MARQUES DE CASTRO

RG. nº 8.823.961-0-PR

1. A avaliação médica compreenderá os seguintes exames:
1.1 - EXAMES LABORATORIAIS: Hemograma completo; Glicemia; Raio X do
tórax – PA, com laudo; Eletrocardiograma e Audiometria.
1.2 - AVALIAÇÕES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS:
Parecer do oftalmologista com acuidade visual; Parecer do otorrinolaringologista;
Parecer do Cardiologista e Parecer Psiquiátrico.

1.3 - AVALIAÇÃO CLINICA GERAL:
Além dos pareceres dos médicos especializados, o candidato de posse do resultado dos
exames laboratoriais (hemograma completo, glicemia e raio x de tórax) deverá ser
submetido a avaliação por médico do trabalho com a emissão de Atestado de Saúde
Ocupacional – ASO, que deverá atestar com base nos exames a condição geral de
saúde do candidato com vistas ao exercício do cargo pretendido.

2. A realização dos exames laboratoriais e clínicos deverá ocorrer por conta do próprio
candidato.
3. O candidato de posse dos exames deverá comparecer nos setores de Recursos Humanos,
dos Campi da Universidade Estadual do Norte do Paraná, para a respectiva entrega até o
dia 30 de novembro de 2015. No Campus de Jacarezinho, no horário das 9:00 às 12:00
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Av. Getúlio Vargas, 850 – Jacarezinho e no
Campus de Cornélio Procópio, no horário das 14:00 às 19:00 horas, na PR-160, Km 0,
Saída para Leópolis. O não cumprimento desse prazo implicará na sua desclassificação,
sendo convocado o próximo candidato.
4. O candidato, na entrega dos exames, deverá preencher a FICHA DE INFORMAÇÕES
MÉDICAS (antecedentes clínicos), que é individual e de preenchimento obrigatório
pelo próprio candidato, devendo ser datada e assinada, sendo, portanto, vedada o seu
preenchimento por procurador, mesmo que legalmente constituído.
5. A Avaliação médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou
inapto.

PUBLIQUE-SE.

Jacarezinho, 03 de novembro de 2015.

Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora

