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EDITAL N° 194/2014

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
- SEAP, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Edital n°  
115/2009 - DRH/SEAP, bem como determinações judiciais, resolve

         TORNAR PÚBLICA

1.  A  convocação  sub  judice  (MS  1156020-4),  do  candidato  JOSE 
ROBERTO MOURA, RG 30774477 - PR, Inscrição 95.962-6, aprovado e 
classificado no Concurso Público para formação Cadastro de Reserva 
para  o  provimento  de  vaga  no  Cargo  de  Agente  de  Apoio,  Função 
Auxiliar  de  Manutenção/Eletricista,  do  município  da  Lapa,  do  Quadro 
Próprio do Poder Executivo - QPPE, para realizar a Avaliação Médica 
nos termos do estabelecido no item 16 do Edital 115/2009 - DRH-SEAP. 

2. A Avaliação Médica compreenderá exames de Auxílio Diagnóstico e 
Avaliação Clínica. 

3. EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO:

3.1. Os exames de Auxílio Diagnóstico, a serem realizados às custas do  
candidato, estão relacionados abaixo.

. HEMOGRAMA COMPLETO (COM CONTAGEM DE PLAQUETAS)

. GLICEMIA

. RX DO TORAX

. ACUIDADE VISUAL

. AUDIOMETRIA

4. AVALIAÇÃO CLÍNICA

4.1. Após a realização dos Exames de Auxílio Diagnóstico e de posse 

dos resultados, o candidato deverá comparecer na data, horário, local e 

endereço,  estipulados abaixo,  para realizar  a Avaliação Clínica,  parte 

complementar da Avaliação Médica, com o preenchimento da ficha de 

informações Médicas. 

dia 26 de setembro de 2014, às 13:00 horas 
DIVISÃO DE MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - DIMS/SEAP
Rua Inácio Lustosa, 700, Curitiba - Paraná
(41) 3883-6314

4.2.  A Ficha de Informações Médicas, está disponibilizada no endereço 
eletrônico  da  COPSUEL 
http://www.cops.uel.br/concursos/75_seap_sesa/,  no  campo  Atenção 
Candidato:, que deverá ser impressa e devidamente preenchida com as 
informações solicitadas.

4.3. A Avaliação Clínica somente será realizada no município, na forma  
do  item  4.1.  do  presente  edital,  respeitando  data,  local  e  horário 
estabelecidos. 

4.4.  Na  data  estipulada  para  a  realização  da  Avaliação  Clínica  o 

candidato deverá apresentar as vias originais do resultado dos exames 

de auxílio diagnóstico, de acordo com o estabelecido no subitem 3.1. 

deste Edital.

4.5. O candidato deverá registrar a presença no local de realização da 

Avaliação Clínica, assinar lista de entrega de todos os resultados dos 
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exames de auxílio diagnóstico solicitados, bem como a entrega da Ficha  

de Informações Médicas devidamente preenchida e assinada. 

4.6. O candidato que não realizar os exames de Auxílio Diagnóstico não 

será submetido à  Avaliação Clínica,  uma vez que as fases possuem 

caráter eliminatório. 

5. O não comparecimento no dia marcado para a Avaliação Clínica ou a 

não apresentação e entrega das vias originais de todos os resultados 

dos exames de auxílio diagnóstico relacionados no  subitem 3.1. deste 

Edital,  bem  como  a  não  entrega  da  Ficha  de  Informações  Médicas 

devidamente  preenchida  e  assinada,  importará  na sua  eliminação  do 

Concurso.

6. O candidato deverá observar o disposto neste Edital bem como as 

orientações quanto a Avaliação Clínica estipulada no item 4 e em seus 

subitens,  não  cabendo  alegação  de  desconhecimento  dos 

procedimentos exigidos para a Avaliação.

7.  Considerando que a presente etapa é de caráter  eliminatório,  não 

haverá  segunda  chamada  para  nenhuma  prova,  fase  ou  etapa  do 

Concurso, inclusive por moléstia, acidente ou outro fato, importando a 

ausência do candidato na sua eliminação automática do Concurso.

8. Será considerado apto pela Divisão de Saúde e Medicina Ocupacional  

–  DIMS/SEAP o  candidato  que  não  apresentar  quaisquer  alterações 

patológicas que o contra indiquem ao desempenho do cargo/função que 

está concorrendo.

9.  A  Avaliação  Médica  terá  caráter  eliminatório,  sendo  o  candidatos 

considerado apto ou inapto.

10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria  de Estado  da Administração  e  Previdência  – 

DRH/SEAP.

Curitiba, 26 de agosto de 2014.

Sandra Regina Sellucio Marques

Diretora do Departamento de Recursos Humanos 
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83568/2014

Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior

Faculdade Estadual de Ciências 
Econômicas de Apucarana 

UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná   -   Campus de Apucarana
EDITAL  084/2014

O Reitor da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Professor Antonio
Carlos Aleixo, e o Diretor da UNESPAR Campus de Apucarana Prof. Narciso
Luiz Rastelli, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital  abertura
de  PSS  –  Processo  Seletivo  Simplificado  para  contratação  de  Professor
Colaborador Nº. 074/2014, e o Edital  resultado final  Nº. 080/2014 homologado
pelo Edital 082/2014.
RESOLVEM:
Tornar sem efeito a convocação  do candidato aprovado, em PSS –, convocado
pelo Edital 083/2014 como segue:
Área/Sub-área: Economia Brasileira Contemporânea
Ordem Nome                                       RG
1º. Thales de Oliveira Costa Viegas       10786734

                 Apucarana  18  de  agosto  de  2014.
         Prof. Narciso Luiz Rastelli                      Prof. Antonio Carlos Aleixo
               Diretor de Campus                                         Reitor

R$ 105,00 - 83326/2014

Instituto de Tecnologia do 
Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

EDITAL CONCURSO Nº 001/2014
O Diretor Presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar, no uso de 
suas legais, considerando o resultado final e classificação dos candidatos do 
Concurso Público 01/2013 e CI DDP n° 018/2014, resolve: TORNAR 
PÚBLICO o remanejamento de 04 vagas ofertadas para provimento de cargos 
de Analistas, na forma normatizada no Edital n° 01/2013 - de Abertura, de 
acordo com o estabelecido a seguir:
De: 305 – Analista em Avaliação da Conformidade Para: 300 – Analista de 
Tecnologia e Inovação
De: 331 – Analista em Desenvolvimento Tecnológico Para: 315 – Analista de 
Gestão 
De: 337 – Analista de Infraestrutura Para: 332 – Analista em Biotecnologia 
Industrial 
De: 326 – Analista em Desenvolvimento Tecnológico Para: 338 – Analista de 
Sistemas de Gestão

Curitiba, 27 de agosto de 2014.                                          Júlio C. Felix
                                                                                       Diretor Presidente

R$ 126,00 - 83295/2014
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