ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Departamento de Recursos Humanos
EDITAL No 083/2012

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital
nº 036/2010 – DRH/SEAP , bem como o contido nos autos de Mandado de Segurança nº 783/2012 , resolve

TORNAR PÚBLICA

1 A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público para
preenchimento de vagas no Quadro de Pessoal do Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, para a
realização da Avaliação Médica, nos termos estabelecido no item 14 – AVALIAÇÃO MÉDICA, do Edital
nº 036/2010 – DRH/SEAP .

CARGO: PESQUISADOR
FUNÇÃO: PESQUISADOR – CLASSE B
ÁREA: PROTEÇÃO DE PLANTAS
MUNICÍPIO: SANTA TEREZA DO OESTE
NOME
FABRICIO PACKER GONCALVES

RG
274456308

UF
SP

INSCR
2938-6

1.1. A 1ª Parte da Avaliação Médica - Exames de Auxílio Diagnóstico- a serem realizados às custas
do candidato conforme relacionados no Anexo Único deste Edital.
2. De posse do resultado de todos os exames laboratoriais, o candidato deverá apresentar-se no dia 19 de
julho de 2012, no Instituto Agronômico do Paraná- IAPAR, situado na Rodovia Celso Garcia Cid, KM 375 Bairro São Marcos, Londrina/Pr-(CDT-Londrina), no horário das 09:hs às 10hs, munido de comprovante
original de identificação para realizar a avaliação clínica, preenchimento da ficha de Informações Médicas e
demais procedimentos que se fizerem necessários.
2.1 Para a complementação da Avaliação Médica, o candidato deverá apresentar as vias originais de todos
os resultados dos exames de auxílio diagnóstico, cuja data de expedição destes exames não poderá exceder
a 30(trinta) dias.
3. O candidato deverá registrar a presença bem como preencher a Ficha de Informações Médicas
momento da realização da Avaliação Clínica.

no

4. O não comparecimento no dia marcado para a Avaliação Clínica ou a não apresentação e entrega das
vias originais de todos os resultados dos exames de auxílio diagnóstico, exigidos para o desempenho do
cargo/função ao qual está concorrendo, relacionados no Anexo Único deste Edital, importará na sua
eliminação do Concurso.
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5. Será considerado apto pela Divisão de Saúde e Medicina Ocupacional – DIMS/SEAP o candidato que não
apresentar quaisquer alterações patológicas que o contraindiquem ao desempenho do cargo/função descrito
no Edital n.º 036/2010 – DRH-SEAP.
6. O candidato que, na Avaliação Médica for considerado inapto por determinado período terá sua vaga
garantida, sem prejuízo para a nomeação dos demais candidatos, até que seja convocado, por meio de
edital específico, para submeter-se à nova avaliação.
7. Por ocasião de nova avaliação dos candidatos considerados inaptos temporários, poderão ser solicitados,
se necessário, exames/avaliações complementares.
8. O candidato considerado inapto temporário que não atender à convocação para nova avaliação por meio
de edital específico será considerado desistente do Concurso.
9. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos ou inaptos.
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
de Estado da Administração e Previdência – SEAP.
Departamento de Recursos Humanos, em 04 de julho

Maria Antonieta Bertinato,
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL N° 083/2012
1ª PARTE DA AVALIAÇÃO MÉDICA-EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO
RELAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS – ÀS CUSTAS DO CANDIDATO
CARGO: PESQUISADOR
FUNÇÃO: PESQUISADOR- CLASSE B

•
•
•
•
•

Hemograma
Glicemia
Creatinina
Audiometria
Acuidade visual
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