EDITAL Nº 046/2021-GR
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Profa. Fátima Aparecida da Cruz
Padoan, no exercício regular de seu cargo e prerrogativas legais de suas funções,
considerando:
- O Edital de Abertura nº 114/2017-GR, de 28/12/2017, publicado no DOE nº 10101, de
04/01/2018;
- O Edital de Resultado nº 053/2018, de 26/03/2018, e de Retificação nº 064/2018, de
05/04/2018, e nº 086/2018, de 04/05/2018, publicados no DOE nº 10157, de 26/03/2018, nº
10165, de 09/04/2018, e nº 10184, de 08/05/2018, respectivamente;
- A autorização constante no Despacho Governamental, publicado no DOE nº 11024, de
23/09/2021;
RESOLVE:
CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) e classificado(s) no
Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento do Cargo de Docente Integrante da
Carreira do Magistério do Ensino Superior do Paraná, para entrega da avaliação médica, que
se constituirá de análise de exames laboratoriais, avaliações com especialistas e avaliação
clínica geral, constante no item 1, no endereço a seguir:
CAMPUS LUIZ MENEGHEL DE BANDEIRANTES
Local: Departamento de Recursos Humanos
Endereço: BR 369, KM54, Vila Maria, Bandeirantes-PR
Dias e Horários de entrega: Segunda à Sexta-Feira das 8h às 11h
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA
Área/subárea de conhecimento: MV01 - Medicina Veterinária/Anatomia Animal (RT40)
Inscrição
Nome
RG
Vaga
1140075
Liza Ogawa
54473435-PR
Universal
1 - A avaliação médica compreenderá os seguintes exames:
1.1 - EXAMES: Hemograma completo; Glicemia; Raio X de tórax póstero-anterior, com
laudo; Eletrocardiograma e Audiometria.
1.2 - AVALIAÇÕES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS: Parecer do oftalmologista com
acuidade visual; Parecer do otorrinolaringologista; Parecer do cardiologista; e Parecer do
psiquiatra.
1.3 - AVALIAÇÃO CLÍNICA GERAL: O candidato de posse dos pareceres dos médicos
especializados e do resultado dos exames (Hemograma completo; Glicemia; Raio X de tórax
póstero-anterior, com laudo; Eletrocardiograma e Audiometria) deverá ser submetido à
avaliação de Médico do Trabalho, que deverá atestar a condição geral de saúde do candidato
com vistas ao exercício do cargo pretendido, por meio da emissão de Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO).
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2 - A realização dos exames laboratoriais e clínicos ocorrerá por conta do próprio candidato.
3 - O candidato de posse dos exames deve comparecer presencialmente para a respectiva
entrega, até o dia 21 de dezembro de 2021.
4 - O não cumprimento desse prazo implicará na sua desclassificação, sendo convocado o
próximo candidato.
5 - 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, vedado o seu
preenchimento por procurador, mesmo que legalmente constituído.
6 - A avaliação médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou
inapto.
E, para que surtam os efeitos legais, mandou expedir o presente Edital que será divulgado no
Diário Oficial do Estado e no site: www.uenp.edu.br.
Jacarezinho-PR, 1º de dezembro de 2021.
FATIMA APARECIDA DA
CRUZ
PADOAN:60181010925
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Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora
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