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EDITAL Nº 036/2014

O Professor Mauro Stival, Diretor da Universidade Estadual do
Paraná – Campus Paranaguá, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o Edital nº 097/2013, de 19 de setembro de 2013, e Edital nº 035/2014, de
12 de maio de 2014,

RESOLVE
Convocar o candidato Joacir Navarro Borges, aprovado e
classificado em 2° lugar no Concurso Público para o provimento de vagas da
Carreira Docente do Magistério do Ensino Superior do Estado do Paraná, para
a disciplina de Introdução aos Estudos, publicado através do Edital nº
076/2013, de 16/07/2013, cujo resultado final foi homologado pela Secretaria
de Estado da Administração e da Previdência, conforme Resolução nº 12018,
de 19 de março de 2014, para realizar os exames pré-admissionais
especificados neste Edital, que deverão necessariamente ser realizados por
Médico do Trabalho, com a emissão de Atestado de Saúde Ocupacional - ASO:
- Hemograma completo (laboratorial);
- Glicose ou glicemia (laboratorial);
- Colesterol total (laboratorial);
- Triglicerídeos (laboratorial);
- Raio X do tórax - PA - com laudo;
- Avaliação otorrinolaringológica mais audiometria;
- Avaliação oftalmológica;
- Parcial de urina.
O candidato, de posse da totalidade dos exames solicitados, que
deverão estar acompanhados de laudo médico, deverá comparecer na Divisão
de Recursos Humanos da Unespar – Campus Paranaguá até o dia 31 de maio
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de 2014, para entrega dos exames em envelope lacrado. O não cumprimento
desse prazo implicará na sua desclassificação.
No ato de entrega dos resultados dos exames na Divisão de
Recursos Humanos da Unespar – Campus Paranaguá, o candidato deverá
preencher e assinar a Ficha de Informações Médicas, que é de preenchimento
obrigatório pelo próprio candidato.
A avaliação médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato
considerado apto ou inapto.

Gabinete da Direção, em 12 de maio de 2014.

Mauro Stival
Diretor

