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Universidade
Estadual de Londrina

UNIDADE – REITORIA
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL PRORH Nº 060/2009

Considerando os Editais PRORH nº 021/2005 de 17/11/2005 e 023/2005 de
14/12/2005, que regulamentaram o Concurso Público para o provimento de
Funções de nível superior do Cargo de Agente Universitário para a Universidade
Estadual de Londrina, dentre elas a Função de Enfermeiro, tendo sido ofertadas 09
(nove) vagas no total, sendo 01 (uma) destas vagas reservadas a afro-
descendentes, nos termos da Lei Estadual nº 14.274 de 24/12/2003;

Considerando a publicação dos Editais PRORH nº 261/2008 e 262/2008 de
20/08/2008 que dispõem sobre a ampliação de 13 (treze) vagas e a convocação dos
candidatos aprovados e classificados no Concurso Público na Função de
Enfermeiro, para a realização dos exames médicos pré-admissionais,
respectivamente, entre os quais o candidato classificado em 3º (terceiro) lugar para
vaga reservada a afro-descendente;

Considerando que o art. 1º da Lei Estadual nº 14.274 de 24/12/2003 dispõe que
‘Ficam reservadas aos afro-descendentes, 10% (dez por cento) das vagas
oferecidas nos concursos públicos’, cujo percentual, se resultar em fração, dispõe o
§ 3º de referido artigo, deve ser arredondado ‘para o número inteiro imediatamente
superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para
número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero
vírgula cinco)’;

Considerando que a aplicação do percentual legal de reserva de vaga a afro-
descendentes sobre o número de vagas (22 vagas), resulta na reserva de 2 (duas)
vagas, e que por meio dos Editais PRORH nº 026/2006 e 262/2008 foram
convocados os candidatos classificados em 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º
(terceiro) lugar para as vagas de afro-descendentes;

Considerando que o § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.274 de 24/12/2003 dispõe
que ‘Preenchido o percentual estabelecido no edital de abertura, a Administração
fica desobrigada a abrir nova reserva de vagas durante a vigência do concurso em
questão’;

Considerando a Informação nº 020/2009 de 11/02/2009 da Divisão Jurídica de
Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência –
DJRH/SEAP, exarada no Protocolo nº 7.230.360-1, recomendando a exclusão da
lista de convocados do candidato classificado em 3º (terceiro) lugar para vaga
reservada a afro-descendentes, em virtude de as vagas reservadas a afro-
descendentes já terem sido preenchidas no percentual máximo legal;
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Considerando o dever de a Administração Pública, verificada a infração à lei,
invalidar os atos administrativos que não se amoldem ao princípio da legalidade
(STF, Súmula 473).

1. O Reitor e o Pró-Reitor de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais, TORNAM PÚBLICO a INVALIDAÇÃO do ato de convocação da
candidata Daniele Doria de Faria, aprovada em 3º (terceiro) lugar no resultado
final dos candidatos afro-descendentes do Concurso Público para o Cargo de
Agente Universitário, Função de Enfermeiro.

Londrina, 26 de fevereiro de 2009.

Prof. Dr. Wilmar Sachetin Marçal Prof. Fábio Cézar Martins
Reitor Pró-Reitor de Recursos Humanos


