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Unidade: REITORIA
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL Nº. 193/2007 - PRORH

ANEXO III DO EDITAL Nº. 063/2007 - PRORH DE 26/03/2007

I - De conformidade com o que dispõem os artigos 37, II, da Constituição Federal;
o Art. 27, II, da Constituição do Estado do Paraná; as Leis Estaduais nºs. 6.174
de 16 de novembro de 1970; 11.713 de 07 de maio de 1997 e 14.825 de 12 de
setembro de 2005; os Decretos Estaduais nºs 2508 de 20 de janeiro de 2004;
5722 de 24 de novembro de 2005; os Arts. 75-83 do Estatuto da Universidade
Estadual de Londrina; os Arts. 134-142 do Regimento Geral da Universidade
Estadual de Londrina e o contido nas Resoluções do Conselho de Administração
– CA, sob nºs 2.818 de 19 de junho de 1995 e 32 de 25 de abril de 2001 e do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, sob. nºs 30 de 23 de março
de 2006 e 14 de 1º de março de 2007, a Universidade Estadual de Londrina
torna público que estarão abertas as inscrições para a TERCEIRA ETAPA do
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, integrante da carreira do Magistério Público do Ensino
Superior do Paraná, para o Centro, Departamentos, áreas/subáreas e regimes
de trabalho, conforme se especifica abaixo, para as vagas em que não houve
candidatos inscritos na SEGUNDA ETAPA, conforme dispõe o Edital nº
115/2007-PRORH de 12/06/2007 (Anexo II do Edital nº 063/2007-PRORH) no
seu item 25:

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA

Área/subárea: MEDICINA/NEUROLOGIA
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 20 horas semanais
Requisito mínimo 3ª etapa: - Residência em Neurologia Clínica;

- Título de Especialista em Neurologia Clínica; e
- Conhecimento em  Eletroneurofisiologia Clínica,

reconhecido pela Sociedade Brasileira de Neurologia.
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DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRÚRGICA

Área/subárea: MEDICINA/OTORRINOLARINGOLOGIA
Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 40 horas semanais
Requisito mínimo 3ª etapa: - Graduação em Medicina; e

- Título de Especialista reconhecido pela Associação
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico
Facial.

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E CIRURGIA PEDIÁTRICA

Área/subárea: MEDICINA/PEDIATRIA/ENDOCRINOLOGIA
PEDIÁTRICA

Número de vagas: 1 (uma) Regime de Trabalho: 20 horas semanais
Requisito mínimo 3ª etapa: - Graduação em Medicina;

- Residência Médica em Pediatria ou Título de
Especialista em Pediatria; e

- Experiência em Endocrinologia.

II -  DAS INSCRIÇÕES PARA A TERCEIRA ETAPA

1. As inscrições para a TERCEIRA ETAPA deste CONCURSO PÚBLICO deverão ser
efetuadas no período de 01 a 05 de outubro de 2007, pessoalmente ou por
intermédio de mandatário (procurador), por meio de instrumento público ou particular
com firma reconhecida, com poderes específicos para representar o outorgante no
requerimento de inscrição do concurso configurado neste Edital, inclusive para
atendimento das exigências do mesmo, junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos da
Universidade Estadual de Londrina - Campus Universitário - Londrina - Paraná, das
8h30m às 11h e das 14h às 17h. Mais informações poderão ser obtidas nos telefones:
(43) 3371-4302 e 3371-4569, Fax: (43) 3371-4101, no site: www.uel.br/prorh ou e-mail:
dsdcrh@uel.br

2. As inscrições também poderão ser realizadas por meio de correspondência enviada via
SEDEX, mediante o encaminhamento de requerimento firmado pelo próprio candidato ou
pelo procurador de acordo com o prescrito no item 1, e da documentação complementar
constante neste Edital. A documentação deverá ser postada até o último dia das
inscrições (05/10/2007) para o seguinte endereço: PRÓ-REITORIA DE RECURSOS
HUMANOS - CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES, Caixa Postal 6001, CEP
86051-990, Londrina - PR.

www.uel.br/prorh
dsdcrh@uel.br
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3. No ato da inscrição da TERCEIRA ETAPA o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos:

a) Requerimento de inscrição fornecido pela UEL e dirigido ao Magnífico Reitor
(disponível no site: www.uel.br/prorh), no qual o candidato declara conhecer e estar
de acordo com todas as normas do presente Edital e das que o amparam;

b) Fotocópia do documento oficial de identidade, que comprove ser de nacionalidade
brasileira ou, no caso de candidato estrangeiro, fotocópia do visto temporário ou
permanente que faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil;

c) Fotocópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de Graduação e do
histórico escolar. Para a nomeação será obrigatório a apresentação do Diploma e
histórico escolar;

d) Fotocópia do comprovante de conclusão do curso de Residência Médica e do
histórico escolar (quando for o caso);

e) Fotocópia dos documentos comprobatórios dos demais requisitos mínimos exigidos
para cada vaga (experiência, título de especialista e outros), previstos neste Edital
(quando for o caso).

f) Apresentação de 1 (uma) via documentada do curriculum vitae (encadernada).

g) Comprovante de recolhimento do preço público da inscrição, nos termos do item 5
deste Edital.

4. Os documentos exigidos para inscrição constantes no item 3 deverão ser apresentados
na parte inicial do curriculum vitae e não necessitam ser fotocópias autenticadas.

5. O valor do PREÇO PÚBLICO será de R$ 100,00 (cem reais), devendo ser recolhido
através do boleto bancário, que estará à disposição do candidato no site:
www.uel.br/prorh

6. A inscrição será permitida para brasileiros natos ou naturalizados, portugueses que
tenham adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos
políticos (parágrafo 1º art. 12 da Constituição Federal e Decretos nºs. 70.391/72 e
70.436/72) ou estrangeiros com visto temporário ou permanente, que faculte o exercício
de atividade remunerada no Brasil e exigir-se-á como título básico, sem dispensa de
outros requisitos, que o candidato possua diploma de curso de graduação de duração
plena ou de programas de pós-graduação credenciados pela CAPES/MEC que inclua,
no todo ou em parte, a área de estudos correspondentes ao Departamento interessado,
além dos requisitos previstos neste Edital.

7. Para o atendimento do disposto no item 06, o candidato deverá comprovar ter cursado,
em nível de graduação ou de pós-graduação, matéria idêntica ou afim, pelo menos no
mesmo nível de complexidade da área ou subárea para a qual o Departamento define a
vaga.

www.uel.br/prorh
www.uel.br/prorh
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8. Em se tratando de portador de título de mestre ou doutor, de Programas de pós-
graduação que tenham validade nacional comprovada pela CAPES/MEC, a exigência
será atendida quando a área de conhecimento de sua pós-graduação tiver sido a área
ou subárea para a qual o Departamento definiu a vaga.

9. No ato da inscrição, o título de Mestre ou de Doutor poderá ser substituído por
certificado de conclusão ou outro documento comprobatório que vincule o candidato a
curso de pós-graduação Stricto Sensu constando o programa e a área de concentração,
bem como o título da dissertação ou tese quando for requisito exigido pelo
Departamento conforme disposto neste Edital, emitidos pela Instituição responsável pelo
curso e constando que o curso é reconhecido pela CAPES/MEC.

9.1. O candidato aprovado, apto a ser nomeado, que não apresentar o comprovante
de conclusão do curso de pós-graduação Stricto Sensu, nos moldes estabelecidos
no item 82,d e d.1 do Edital nº 063/2007-PRORH de 26/03/2007, exigido como
requisito mínimo, no prazo estipulado no Edital de Convocação, será
automaticamente excluído do concurso público.

10. Somente serão aceitas inscrições de portadores de títulos de pós-graduação obtidos no
exterior mediante apresentação de comprovante de revalidação correspondente
expedido por Instituição de Ensino Superior oficial e acompanhado de tradução pública
juramentada.

11. Não serão aceitas as inscrições de portadores de diploma de graduação obtido no
exterior sem a devida revalidação, salvo as de portadores de grau de mestre ou de
doutor obtido no Brasil.

12. A documentação exigida no item 3 deverá ser entregue no ato da inscrição, não
podendo ser complementada posteriormente.

13. O candidato firmará termo de compromisso onde declarará, sob as penas da lei,
que preenche os requisitos exigidos para a inscrição e que possui os documentos
comprobatórios dos mesmos (originais), os quais deverão ser apresentados,
obrigatoriamente, em caso de nomeação.

14. A inexatidão de declarações ou dados e a irregularidade na documentação verificadas
em qualquer etapa da seleção importarão na eliminação automática do candidato, sem
prejuízo das sanções penais. Caso a irregularidade seja constatada após a nomeação
do candidato, a mesma será apurada em competente processo administrativo nos
termos da legislação em vigor, sem prejuízo das outras sanções aplicáveis.

15. Encerrado os prazos de inscrições no concurso público, os requerimentos, com a
respectiva documentação, serão apreciados por uma Comissão Especial, constituída de
no mínimo 3 (três) professores integrantes da carreira docente, nomeados pelo Reitor.

16. A Comissão Especial, concluído o trabalho, publicará em edital na PRÓ-REITORIA DE
RECURSOS HUMANOS e no site: www.uel.br/prorh, no dia 05/11/2007 a
homologação das inscrições, onde constará data, horário e local da prova escrita, bem
como a composição da Banca Examinadora.

www.uel.br/prorh
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17. A lista de 10 (dez) pontos para as provas e a lista com os 10 (dez) nomes de professores
indicados para participar da Banca Examinadora, já foram divulgadas através dos
Anexos I-E e I-F do Edital nº 063/2007-PRORH de 26/03/2007, que regulamenta o
presente concurso, e está à disposição do candidato no site: www.uel.br/prorh

18. Antes de efetuar o pagamento do valor referente à inscrição, o candidato deverá
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no
Concurso Público estabelecido pelo presente Edital, não sendo devida a devolução do
preço público pago, que não será restituído em nenhuma hipótese.

19. Para efeito de composição do curriculum vitae mencionado no item 3,f deste Edital, o
candidato deverá, preferencialmente, observar a seguinte ordem:
a) Dados Pessoais;
b) Atividades Universitárias;
c) Atividades e Méritos Profissionais (exceto atividades universitárias);
d) Trabalhos e Publicações na Área;
e) Formação Acadêmica e Cursos Correlatos;
f) Outros Títulos e Atividades.

20. O curriculum vitae somente poderá ser complementado posteriormente, nos
termos do item 21 deste Edital.

21. Na hipótese da prova escrita não ser realizada até 3 (três) meses após o  encerramento
da inscrição, o candidato poderá complementar formalmente os dados de seu curriculum
vitae através de documentos comprobatórios de atividades desenvolvidas durante este
período, devidamente protocolizados na Divisão de Protocolo e Comunicação do
Sistema de Arquivos da UEL, com  antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data fixada
para a prova escrita, exceto o(s) referente(s) ao(s) requisito(s) mínimo(s).

22. Os candidatos de outras localidades deverão postar, via SEDEX, a documentação
mencionada no item 21 deste Edital até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a
prova escrita.

23. Das decisões da Comissão Especial caberá recurso ao Reitor, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da data da publicação da homologação das inscrições, sem efeito
suspensivo.

24. Aplicam-se a esta TERCEIRA ETAPA, no que couber, todas as disposições
pertinentes ao Edital nº 063/2007-PRORH de 26/03/2007 e seus anexos I-A, I-
B, I-E e I-F.

Londrina, 03 de setembro de 2007.

Prof. Dr. Wilmar Sachetin Marçal
Reitor

Prof. Fábio Cézar Martins
Pró-Reitor de Recursos Humanos

www.uel.br/prorh

