
EDITAL PRORH N º 129/2011 

A Pró-Reitor de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o Artigo 1º, Inciso II do Decreto Estadual nº 5722 publicado no 

Diário Oficial em 24/11/2005, o Concurso Público para Preenchimento de 

Cargos de Agente Universitário, aberto e disciplinado pelos Editais PRORH nº 

20 e 21 de 14/04/2009 e 16/04/2009 respectivamente, resolve tornar público: 

1.  A convocação dos candidatos aprovados, conforme anexo I deste edital, no 

Concurso Público para Preenchimento de Cargos de Agente Universitário, para 

aceite de vaga e realização de exames pré-admissionais. 

2. Os candidatos deverão comparecer até o dia 18 de novembro de 2011 no 

horário das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 h na Pró Reitoria de Recursos 

Humanos, Seção de Provimento de Cargos e Contratos da UEPG sita a Avenida 

General Carlos Cavalcanti, nº 4748, munidos de documento oficial de identidade 

e demais documentos de acordo com anexo deste edital, para se manifestar 

quanto ao aceite da vaga e entrega de documentos.  

3.  O não comparecimento dos candidatos convocados até a data determinada 

importará na sua eliminação do Concurso Público, no qual será considerado 

desistente. 

 4.  A avaliação médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado 

apto ou inapto. 

5.  Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos.   

                                                  Ponta Grossa, 18 de novembro de 2011                                                                                                   

 Ana Maria Salles Rosa Solak 

     Pró-Reitor de Recursos Humanos 

ANEXO I DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PRORH Nº 129/2011   

Candidatos convocados: 

Perpétua Gonçalves 

Carlos Geovanni Chrestani 

Keila Andressa Moreira 

Mauricio Aurélio Colesel 

Solani  Gvisdala 

Veriane Gonçalves 

Os candidatos acima deverão realizar os seguintes exames laboratoriais: 

 Hemograma completo com contagem de plaquetas + VDRL 

 Protoparasitológico de fezes 

 Parcial de urina com sedimento corado 

 Glicemia de jejum  

 Uréia 

 Creatinina 

Exames Clínicos: 

 Avaliação Oftalmológica  realizada por médico oftalmologista; 

 Avaliação Otorrinolaringológica realizada por médico 

otorrinolaringologista;  

 Raio X do tórax PA e perfil com laudo. 

 Após estar de posse de todos os resultados laboratoriais e das 

avaliações clínicas especializadas, marcar consulta com o médico 

do trabalho da UEPG, através do telefone (042) 3224-2396.   

Documentos necessários: 

Carteira Profissional - CTPS   

1 foto 3 x 4 

 Folha corrida, que deverá ser solicitada junto ao Fórum Estadual. 

Fotocópias legíveis: 
Carteira de Identidade do PR (Decreto nº 2.704 de 25.10.1.972) 

PIS / PASEP 

Carteira de Reservista 

Título de Eleitor 

CPF 

Declaração de bens 

Comprovante de escolaridade 

Certidão de casamento 

Certidão de nascimento dos filhos até 21 anos 

Carteira de vacinação atualizada, incluindo a vacina contra a Hepatite B. 

Comprovante de endereço (talão de luz, água ou telefone) 

N.º da conta corrente na Caixa Econômica Federal 

Obs:Não será procedida a nomeação que implique em acúmulo ilegal de 

cargos, empregos ou funções públicas. 
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