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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 103/2009-PRORH 
 
 
O Diretor do Centro de Ciências Biológicas, no exercício do cargo de Reitor, e o 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, e tendo em vista o 
Concurso Público para Provimento no Cargo de Professor de Ensino Superior, aberto e 
disciplinado pelo Edital nº 115/2007-PRORH, de 12/06/2007 (Anexo II do Edital nº 063/2007-
PRORH) e o Edital de Resultado nº 222/2007-PRORH, de 09/10/2007, publicados no Diário 
Oficial do Estado do Paraná em 14/06/2007 e 11/10/2007, respectivamente, devidamente 
homologado por meio da Resolução nº 3275, de 14/02/2008, da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência-SEAP, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná em 
19/02/2008, e que teve seu resultado prorrogado por meio da Resolução nº 6243, de 
11/02/2009, da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência-SEAP, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Paraná em 13/02/2009, considerando o surgimento de nova vaga 
conforme item 79 do Edital nº 063/2007-PRORH e o Edital de Ampliação de Vagas nº 
102/2009-PRORH, de 20/03/2009, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em 
24/03/2009, resolvem tornar público: 
 
1. A convocação do candidato ROMUALDO RODRIGUES FROES FILHO, aprovado em 2º 

(segundo) lugar no Concurso Público para provimento no cargo de Professor para a 
área/subárea de Medicina/Cirurgia Plástica, do Departamento de Clínica Cirúrgica do 
Centro de Ciências da Saúde, em regime de 20 horas semanais, para aceite de vaga e 
realização de exames pré-admissionais. 

 
2. O candidato convocado deverá comparecer até o dia 31 de março de 2009, na Divisão 

de Seleção e Avaliação de Docentes da Pró-Reitoria de Recursos Humanos - Sala 14, 
munido de documento oficial de identidade e demais documentos de acordo com os itens 
82 a 85 do Edital nº 063/2007-PRORH (disponível no site: www.uel.br/prorh), no horário 
das 08h30min às 11 horas e das 14h30min às 17 horas, para se manifestar quanto ao 
aceite da vaga. 

 
3. Os cursos de pós-graduação Stricto Sensu exigidos devem ser em programas 

recomendados ou reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES. 

 
4. Os títulos de pós-graduação obtidos no exterior serão aceitos mediante apresentação de 

comprovante de revalidação correspondente, expedido por Instituição de Ensino Superior 
oficial e acompanhado de tradução pública juramentada. 
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5. Candidatos de outras localidades poderão postar, via Sedex, para o endereço: PRÓ-

REITORIA DE RECURSOS HUMANOS – CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR – 
Caixa Postal 6001, CEP 86051-990, Londrina – PR, a documentação mencionada no 
item 3 deste Edital, inclusive o formulário de aceite de vaga devidamente preenchido e 
assinado, disponível no site: www.uel.br/prorh, devendo toda documentação ser postada 
até o dia 31/03/2009. 

 
6. Os exames laboratoriais a serem realizados para obtenção do atestado pré-admissional 

são: 
a) Hemograma k) Anti-HBs (*) 
b) Glicose l) HBs – Ag (*) 
c) Plaquetas m) PPD (*) 
d) Lipidograma completo n) ECG acima de 35 anos (*) 
e) Sorologia para Sífilis o) Toxoplasmose (**) 
f) Urina I p) Brucelose (**) 
g) Parasitológico de fezes q) Rx do tórax 

h) Tipagem Sangüínea r) Consulta com o Médico do Trabalho da 
UEL 

i) PSA - homens acima de 40 anos. s) Poderá ser solicitado outros exames 
complementares a critério médico 

j) Anti-HCV (*)   
(*) Candidatos das áreas de Saúde (Enfermagem, Medicina, Bioquímica, 

Odontologia e Fisioterapia) 
(**) Candidatos das áreas de Agrárias e Biológicas (Biologia, Medicina Veterinária e 

Zootecnia) 
 
6.1 O candidato convocado deverá entrar em contato, até o dia 31/03/2009, com o 

SEBEC – Serviço de Bem Estar à Comunidade/SESMT – Divisão de Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – UEL – 
Hospital Universitário – Londrina – PR, telefone (43) 3371-2481, no horário das 8h 
às 11h e das 13h às 16h, para retirar a guia de exames e agendar consulta pré-
admissional com o Médico do Trabalho da UEL/HU. A consulta deverá ser realizada 
até 15/04/2009, mediante apresentação do resultado dos exames. O candidato deverá 
informar à Divisão de Documentação de Docentes da PRORH, através do telefone 
(43) 3371-4342 ou e-mail prorhddd@uel.br, a data que entregará toda a 
documentação necessária para nomeação, bem como o atestado pré-admissional, 
tendo como data limite o dia 15/04/2009. 

 
7. Os documentos abaixo relacionados deverão ser devidamente preenchidos, assinados e 

entregues no ato da nomeação e estão disponíveis no site: www.uel.br/prorh  
a) Ficha cadastral; 
b) Declaração de acúmulo de cargos; 
c) Declaração de encargos de família para fins de imposto de renda; 
d) Declaração de Bens e Valores; 
e) Ficha cadastral para Sistema de Assistência à Saúde (SAS). 

 
8. O não comparecimento do candidato no período acima determinado, importará na sua 

eliminação do Concurso Público, no qual será considerado desistente. 
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9. A avaliação médica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou 

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

 
Londrina, 23 de março de 2009. 

 
 
 

Prof. Dr. Mário Sérgio Mantovani Prof. Fábio Cézar Martins 
Reitor em exercício Pró-Reitor de Recursos Humanos  

 


