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A Universidade Estadual de Londrina, tendo em vista o resultado do Processo Seletivo 
Simplificados para Contratação Temporária de Professores, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Paraná, por meio do Edital no 049/2017 em 31/07/2017, e o Edital de 
Ampliação de Vagas no 027/2019, de 21/05/2019, resolve tornar público: 
 
1. A convocação da candidata CAROLINE TOLENTINO SANCHES, aprovada em 9o 

lugar (reclassificação em 16o lugar) na área/subárea de 
ENFERMAGEM/ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA, do Departamento de 
Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde, em regime de trabalho de 20 horas 
semanais, para realização de exames pré-admissionais e entrega dos documentos 
necessários para contratação. 

 
2. A candidata deverá comparecer até o dia 30/05/2019 na Divisão de Documentação de 

Docentes da Pró-Reitoria de Recursos Humanos - Sala 06, munido de documento 
oficial de identidade e demais documentos constantes na relação disponível no site: 
http://www.uel.br/prorh/selecao/Lista_documentos.pdf, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h às 17h. Mais informações poderão ser obtidas por meio do 
telefone (43) 3371-4342.  

 
3. A candidata deverá entrar em contato, até o dia 30/05/2019, com o SEBEC – Serviço 

de Bem Estar à Comunidade/SESMT – Divisão de Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – UEL – Avenida Robert Koch, 
60 – Londrina – PR (Hospital Universitário - Prédio Administrativo - 3° andar), 
telefone (43) 3371- 2774, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, para instrução 
quanto à realização dos exames pré-admissionais e preenchimento de Ficha de 
Informações Médicas, para posterior avaliação médica admissional. A consulta deverá 
ser realizada até 14/06/2019. 

 
4. O não comparecimento da candidata até o dia acima determinado importará na sua 

eliminação do Processo Seletivo Simplificado, no qual será considerada como 
desistente. 

 
5. Os exames pré-admissionais a serem realizados para obtenção do Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO) são: 
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Exames  
 
 

Para todos os convocados 

Glicemia de Jejum 
Hemograma 
Lipidograma completo 
Gama GT 
Plaquetas 
Creatinina 
Sorologia para Sífilis 
Tipagem Sanguínea 
Anti-HCV  

Para convocados das Áreas de Saúde  
(Enfermagem, Medicina, Bioquímica, Fisioterapia e 

Odontologia) 

Anti-HBs  
HBs – Ag 
PPD 
Toxoplasmose  Para convocados das Áreas de Agrárias e Biológicas 

(Biologia, Medicina Veterinária e Zootecnia) Brucelose  
PSA  Para homens convocados com idade acima de 40 anos. 
ECG Para convocados com idade acima de 40 anos. 
Original e cópia da Carteira de Vacinação completa e atualizada. 
Consulta com o Médico do Trabalho da UEL. 
Poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério médico. 

OBS.: A candidata poderá realizar os exames laboratoriais constantes no item 5 por conta 
própria - dentro do prazo limite, e só então, de posse dos resultados dos mesmos, 
agendar a consulta pré-admissional junto ao SEBEC/SESMT. 

6. A consulta admissional deverá ser realizada, quando dos resultados dos exames pré-
admissionais realizados e da apresentação da carteira de vacinação atualizada, para a 
obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional. 

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

 
Londrina, 21 de maio de 2019. 

 
 

Prof. Dr. Décio Sabbatini Barbosa Itamar André Rodrigues do Nascimento 
Reitor em exercício Pró-Reitor de Recursos Humanos  

 


