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EDITAL N° 031/2015 

 
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 os 
Editais n° 17/2013 e n° 169/14 - DRH/SEAP, bem como determinações judiciais, resolve 

 

                  TORNAR PÚBLICA 

 

1. A convocação sub judice (MS 1.344.949-7), da candidata SIMONE LUIZA KOVALCZUK, RG 
105090951 - PR, Inscrição 52.871-4, aprovada e classificada no Concurso Público de Provas e Títulos 
para provimento no cargo de Professor, na disciplina de Inglês, do NRE de União da Vitória, do Quadro 
Próprio do Magistério – QPM, da Secretaria de Estado da Educação – SEED, para realizar a Avaliação 
Médica complementar, de acordo com o contido no protocolado sob n° 13.532.417-5.   

2. A Avaliação Médica complementar compreenderá exame de Auxílio Diagnóstico e Avaliação Clínica.  

 

3. O exame de Auxílio Diagnóstico a ser realizado às custas da candidata: 

- AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR - COM PARECER DO OTORRINOLARINGOLOGISTA.  

4. AVALIAÇÃO CLÍNICA 

4.1. Após a realização do Exame de Auxílio Diagnóstico indicado no item 3. deste Edital e de 
posse do resultado, a candidata 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 16 de abril de 2015, às 10:00 horas 
JUNTA DE INSPEÇÃO E PERÍCIA MEDICINA - JIPM/SEAP 
Rua Avenida Ipiranga, 251 
União da Vitória - Paraná 
Fone (42) 3522-2088 
 

4.2 Será aceito para Avaliação Clínica o exame de Auxílio Diagnóstico indicado no item 3. deste Edital, com 
data de expedição não excedendo  60 dias (sessenta dias) corridos até a data da realização da Avaliação 
Clínica.  

4.3 A Avaliação Clínica somente será realizada no local, endereço, data e horário conforme indicado no item 
4.1. do presente Edital, e mediante a entrega pela candidata da via original do resultado do exame de 
Auxílio Diagnóstico, bem como da entrega da Ficha de Informações Médicas, devidamente preenchida e 
assinada, disponibilizada no endereço  eletrônico  http://www.pucpr.br/concursos/seap2013/. 

4.4 Para a Avaliação Clínica a candidata deverá apresentar-se munida de documento original de identidade,   
registrar a presença no local de realização da Avaliação Clínica, bem como assinar a entrega da  via original 
do resultado do Exame de Auxílio Diagnóstico, e ainda entregar a Ficha de Informações Médicas 
devidamente preenchida e assinada. 



 

 

 

 
 
 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência 

Departamento de Recursos Humanos 
 

2 

4.5 O não comparecimento para Avaliação Clínica, ou a não apresentação e entrega da via original do 
resultado do exame de Auxílio Diagnóstico indicado no item 3. deste Edital, bem como a não entrega da 
Ficha de Informações Médicas devidamente preenchida e assinada importará na sua eliminação do 
Concurso. 

5. 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 
descrito no Edital n.º 017/2013. 

6. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo a candidata considerada apta ou inapta. 

7. Caberá a candidata o conhecimento e efetivação da Avaliação Médica na forma prevista nos itens 3 e 4 
do presente Edital. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos. 

8. Considerando que a presente etapa é de caráter eliminatório, não haverá segunda chamada 
para a Avaliação Médica, inclusive por moléstia, acidente ou outro fato, importando a ausência do 
candidato na sua eliminação automática do Concurso. 
 

9. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
de Estado da Administração e da Previdência – SEAP. 

 

Curitiba, 17 de março de 2014. 

 

 

Sandra Regina Sellucio Marques 

Diretora do Departamento de Recursos Humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


