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EDITAL N° 051/2020 
 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA, DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, no uso de suas 
atribuições legais, bem como atendendo aos termos do Decreto Estadual nº 7.116, de 28/01/2013, 
os Editais n° 079/2017 e n° 047/2020 – DRH/SEAP,  
 
Considerando o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de propagação do novo 
corona vírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para causar surtos; 
 
Considerando o aumento exponencial dos casos do novo corona vírus (COVID-19) no Brasil; 
 
Considerando o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março 
de 2020, que a contaminação com o novo corona vírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 
 
Considerando as recomendações dos centros e departamentos de saúde e decretos no sentido de 
evitar aglomerações de pessoas; 
 
Considerando as determinações contidas nos Decretos Estaduais n° 4.230, de 16 de março de 
2020, e n° 4.263, de 16 de março de 2020;  
 
Considerando a necessidade de ajudar a controlar a epidemia do novo corona vírus no país; 
resolve 
 
 

                  SUSPENDER 

 

1. A convocação para Avaliação Médica dos candidatos relacionados no Edital n° 047/2020 – 
DRH/SEAP, de 13 de março de 2020, do Concurso Público regido pelo Edital n° 079/2017 - 
DRH/SEAP, de 15 de setembro de 2017, para provimento nos cargos de Agente Profissional e 
Agente de Execução, nas suas funções, do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE.  

2. As Avaliações Médicas suspensas, serão reagendadas em momento oportuno, e os candidatos 
afetados serão comunicados da nova convocação, com as devidas orientações, através do Diário 
Oficial do Estado – Suplemento Concurso; na página oficial da PUCPR: no endereço eletrônico  
https://www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/seapjucepar-edital-n-o-079/; através de 
correspondência via correio (AR); e/ou por mensagem eletrônica. 

 

Curitiba, 23 de março de 2020. 

 

 

Luiz Gustavo Sulek Castilho 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Previdência. 

 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=85041&indice=1&totalRegistros=1
https://www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/seapjucepar-edital-n-o-079/

	EDITAL N  051/2020

