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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2017-DIRDES/UNICENTRO

O Pró-Reitor de Recursos Humanos e a Diretora de Desenvolvimento de Recursos Humanos
da Universidade Estadual  do Centro-Oeste,  UNICENTRO, no uso de suas atribuições e considerando o
contido no Edital de Concurso Público para Provimento do Cargo de Agente Universitário, na Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, nº 094/2014-DIRCOAV/UNICENTRO, de 06 de novembro de
2014, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nº 9329 de 10 de novembro de 2014 e a Resolução nº
7633-SEAP, de 09 de novembro de 2016 de homologação do resultado final do Concurso Público, e ainda o
Edital de Exclusão nº 014/2017-DIRDES/UNICENTRO, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1. A convocação dos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, no Concurso Público
para provimento do cargo de Agente Universitário, para realizarem os exames de saúde, que constituirá em
análise de exames laboratoriais, avaliações com especialistas e avaliação clínica geral, bem como a entrega
da documentação exigida para posse e exercício do cargo, conforme segue:

Exames de Auxílio diagnóstico:

- Hemograma completo;

- Creatinina;

- Glicemia em jejum;

- Audiometria Tonal Aérea;

- Eletrocardiograma para menores de 45 anos; 

- Eletrocardiograma mais Teste de Esforço para maiores e inclusive os que possuam 45 anos.

Avaliações Médicas Especializadas:

- Avaliação Psiquiátrica;

- Avaliação Ortopédica;

- Avaliação Oftalmológica com acuidade visual;

- Avaliação Cardiológica.

      
2. De posse dos exames e avaliações mencionados no item 1 deste Edital, os candidatos devem dirigir-
se a uma empresa, clínica ou assessoria especializada em Medicina do Trabalho, onde o Médico do Trabalho
emitirá Atestado de Saúde Ocupacional Admissional, declarando estar o candidato APTO ou INAPTO para a
função pública, conforme segue:

NOME DO CANDIDATO RG FUNÇÃO UNIDADE

ANTONIO PEDRO DE SOUSA NETO 130655890-PR TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

GUARAPUAVA
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3. As despesas com os exames laboratoriais, avaliações com especialistas e avaliação clínica geral, correrão
por conta do candidato.

3.1 Os exames laboratoriais e as demais avaliações clínicas podem ser feitos na cidade em que o candidato
reside, no entanto, os mesmos devem ser entregues no endereço citado no item 4 deste Edital.

3.2 Poderá ser exigido exames complementares do candidato que apresentar algum indício de patologia para
esclarecimento do diagnóstico. Esses exames deverão ser apresentados na Divisão de Medicina e Saúde
Ocupacional, DIMS, em Curitiba-PR, dentro do prazo solicitado por aquela Divisão. Caso o candidato não
apresente os exames, será considerado desistente do Concurso.

4. Os candidatos  deverão  apresentar  os exames laboratoriais, as avaliações efetuadas com especialistas e a
avaliação clínica geral, bem como a documentação abaixo relacionada até o dia 4 de julho de 2017, das 8
horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, na Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos da
UNICENTRO, sito na Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875, do Campus Universitário de Guarapuava,
ou na Divisão de Recursos Humanos, do Campus Universitário de Irati, sito na PR 153, Km 07, Riozinho.

4.1  A UNICENTRO encaminhará  à  Perícia  Médica  do  Estado do Paraná,  os  exames  laboratoriais  e  as
avaliações clínicas, mencionados no item 1 deste edital, a qual emitirá por meio da DIMS/SEAP, o laudo de
Exame Médico, contendo o resultado da avaliação (Apto ou Inapto) para provimento à função pública do
cargo de Agente Universitário.
5.    Original e Fotocópia dos seguintes documentos:
Cédula de Identidade;
CPF;
Título de Eleitor com comprovante da última eleição;
Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino;
Certidão de Nascimento ou de Casamento;
Certidão de Nascimento dos filhos menores, se houver, e desde que: 
         - Menores de 21 anos e não emancipados:
      - Definitivamente inválidos ou incapazes de qualquer idade, quando a invalidez ou incapacidade for

adquirida até os 21 anos. 

 5.1 Tipo Sangüíneo (para informar na ficha cadastral)
5.2 Um foto 3x4 recente.
5.3 Fotocópia da Carteira de Trabalho – frente e verso da folha aonde constam o número, foto e cartão do
PIS/PASEP, se cadastrado.

5.4.  Número da conta eletrônica/salário na Caixa Econômica Federal (abertura desta conta nas agências/PAB
da Caixa, localizadas no Campus Santa Cruz, no Campus Cedeteg ou no Campus de Irati).

5.5.  Para  abertura da conta eletrônica,  o  candidato deve dirigir-se à unidade de Recursos Humanos,  do
Campus Santa Cruz (lotados nos  Campi Santa Cruz e Cedeteg), ou do  Campus Irati (lotados no Campus
Irati), de acordo com sua lotação, para retirar a respectiva declaração de vínculo.
 
5.6. Formulários e documentos, fornecidos pela Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, para
preenchimento do candidato, a saber:
a) Ficha Cadastral;
b) Declaração de Não Acúmulo de Cargo;
c) Ficha de Salário Família e Imposto de Renda;
d) Formulário de Autorização e/ou Declaração, relativos aos bens e direitos.

6. Que a não  apresentação da  documentação,  na  data  estipulada  no item 4, deste Edital,  importará  em
nulidade da aprovação e da classificação e perda dos direitos decorrentes.
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Cumpra-se e publique-se.
Guarapuava, 13 de junho de 2017.

Robson Paulo Ribeiro Ferras                                                                  Marcia Liane Marconato. 
Pró-Reitor de Recursos Humanos.                                   Diretora de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
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