EDITAL N° 011/2009
Convoca os candidatos aprovados e classificados dentro do número de
vagas, no Concurso Público para contratação de Agentes Universitários –
Técnico-Administrativo - para o Campus Luiz Meneghel – CLM (Edital nº
018/2008) para realizarem os exames de saúde, bem como para entregarem
no Setor de Recursos Humanos da UENP/CLM a documentação exigida
com vistas à posse e exercício do respectivo cargo.
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, CAMPUS
LUIZ MENEGHEL, Instituição integrante da rede pública do ensino
superior do Estado do Paraná, com sede à BR 369, km 54, Bandeirantes –
Estado do Paraná, CEP 86.360-000, por seu Diretor, Professor Dr. Eduardo
Meneghel Rando
CONVOCA
Art. 1º - Os candidatos abaixo relacionados para entregarem, no setor de Recursos Humanos
do Campus Luiz Meneghel, os exames de saúde e toda a documentação exigida com vistas à posse e
exercício do cargo em que foram aprovados no Concurso Público objeto do Edital nº 018/2008
desta Instituição de Ensino Superior:
Insc.
128
39
136
66
216
4
80

Nome
Cyro José Jacometti Silva
André Luiz Panfiet
Roberto Aparecido Biggi
Thiago Ferreira de Aguiar
Ilson Lima da Silva
Vinícius Rodrigues Silva
Gesiane Nascimento

Art. 2º - Os exames de saúde e que alude o artigo antecedente, são os seguintes:
a) Exames Laboratoriais:
- Hemograma completo;
- Glicemia;
- Raio-X de Tórax.
b) Avaliação Clínica com Especialistas:
- Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
- Avaliação otorrinolaringológica com audiometria;
- Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
- Avaliação psiquiátrica.
c) Avaliação Clínica Geral:
- De posse dos exames laboratoriais e avaliações com especialistas, os candidatos devem dirigir-se a
um médico clínico geral, para avaliação do estado de saúde atual.
Parágrafo Único: As despesas com os exames laboratoriais, avaliações com
especialistas e avaliação com clínico geral, correrão por conta do candidato.

Art. 3º - Os candidatos relacionados no artigo 1º deverão apresentar a seguinte
documentação (original e fotocópia):
a) Cédula de Identidade do Estado do Paraná;
b) CPF;
c) Título de Eleitor, com comprovante de votação na última eleição;
d) Cartão do PIS/PASEP, se cadastrado;
e) Certidão de reservista ou de dispensa de incorporação, para candidatos do sexo masculino;
f) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
g) Certidão de Nascimento dos filhos menores, se houver;
h) Comprovante de conclusão do ensino médio;
i) Tipo Sangüíneo;
j) Ficha Cadastral;*
k) Declaração de Acúmulo de Cargo;*
l) Formulário Nominal de servidores/dependentes para Sistema de Assistência à Saúde (SAS);*
m) Formulário de Declaração de Bens e Valores, nos termos da legislação vigente;*
n) Ficha de Salário Família e Imposto de Renda (ano base 2008);
o) Ficha de informação médica da Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional;*
*Formulários a serem retirados na Seção de Recursos Humanos da UENP/CLM.
- Uma foto 3X4 recente;
Art. 4º - Os candidatos relacionados no artigo 1º deverão comparecer na Seção de Recursos
Humanos do Campus Luiz Meneghel, no próximo dia 18 de maio de 2009, até às 17:00h, munidos
de toda documentação e resultados dos exames de saúde exigidos neste edital.

Publique-se

Bandeirantes, 27 de abril de 2009.

Prof. Dr. Eduardo Meneghel Rando
Diretor

CERTIDÃO
Certifico que o presente Edital foi afixado no
Edital desta Direção, no dia
____/____/______.
______________________
Secretaria Geral

