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<!ID639686-1> EDITAL N.º 172/03-PRHAE, DE 23 DE JULHO DE 2003
De ordem do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná - UFPR e Portaria do Ministério da
Educação de nº 945 de 30/04/03, publicada no D.O.U. de 05/05/03, torno público que estarão abertas as
inscrições ao Concurso Público para provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativo, sob o
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, nas vagas conforme quadro em anexo, nos
termos do presente Edital, de acordo com a Lei nº 8.112/90 e Processo nº 23075.33066/03-98.
01. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Período: de 04 a 18 de agosto de 2.003, conforme item 2.
1.2. Requisitos básicos para a inscrição:
a) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data do encerramento das inscrições.
b) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
1.3. A inscrição será de inteira responsabilidade do candidato. 
O candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição,
arcando o mesmo com as conseqüências de eventuais erros de preenchimento. 
1.4. Das vagas destinadas ao presente concurso, 10 % (dez por cento) serão reservadas às pessoas
portadoras de necessidades especiais, amparadas pelo art. 5º, § 2º da Lei nº 8.112/90.
1.5. Não se aplica a reserva de vaga, determinada no item anterior, aos cargos que ofereçam menos de 5
(cinco) vagas.
1.6. Na aplicação do percentual a que se refere o item 1.4., quando o resultado for fração de um número
inteiro, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente posterior, se a parte fracionária for igual ou
maior do que 0,5 e para o número inteiro imediatamente anterior, se a parte fracionária for inferior a 0,5.
1.7. A pessoa portadora de necessidades especiais deverá submeter-se à avaliação, com o objetivo de ser
verificada a compatibilidade ou não da necessidade especial de que é portadora com o exercício do cargo
que pretende ocupar.
1.8. A avaliação de que trata o item anterior será realizada por equipe multidisciplinar da UFPR ou por ela
credenciada, antes da data da nomeação do candidato. 
1.9. Consideram-se necessidades especiais aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique grau acentuado
de dificuldade para integração social.
1.10. Os candidatos inscritos como portadores de necessidades especiais somente concorrerão às vagas
reservadas na forma do item 1.4..
1.11. Os candidatos portadores de necessidades especiais que carecerem de atendimento especial, no ato
da inscrição deverão:
a) apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de necessidade especial, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável
causa da necessidade especial;
b) requerer tratamento diferenciado para os dias do concurso, indicando as condições diferenciadas de que
necessita para a realização das provas;
c) Não será concedido atendimento especial a candidatos que não apresentarem a documentação
solicitada neste item.
1.12. Na inexistência de candidatos inscritos ou habilitados para todas as vagas destinadas a pessoas
portadoras de necessidades especiais, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos
habilitados, com estrita observância da ordem classificatória.
1.13. Os candidatos poderão obter a lista de atribuições do cargo para o qual pretendam se inscrever junto
à Unidade de Recrutamento e Movimentação, localizada à Rua Dr. Faivre, 590 � 4º andar.
1.14. A denominação dos cargos, o quantitativo das vagas e os requisitos de escolaridade exigidos são os
constantes do Anexo É.
02. PROCEDIMENTOS NO ATO DA INSCRIÇÃO
2.1. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá:
a) certificar-se de que preenche os requisitos citados no item 1.2;
b) optar por um único cargo e respectiva área, quando for o caso, pois a taxa, uma vez paga, somente será
restituída em caso de cancelamento do Concurso.
2.2. O preenchimento correto da ficha de inscrição e as informações nela contidas são de inteira
responsabilidade do candidato e, no caso de haver divergência entre a descrição da categoria funcional e o
código, considerar-se-á o código preenchido.
2.3. A inscrição no presente Concurso Público implica no conhecimento e tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
2.4. Para a realização da inscrição, o candidato deverá: 
2.4.1. Acessar a página do Núcleo de Concursos da UFPR na Internet: http://www.nc.ufpr.br, preencher os
dados de inscrição e imprimir boleto bancário referente ao recolhimento da taxa de inscrição; 
2.4.2. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais), em qualquer



agência do Banco do Brasil, até às 16:00h do dia 18 de agosto de 2.003;
2.4.2.1. Só serão aceitas inscrições pagas através de "boleto bancário";
2.4.2.2. O não pagamento da taxa de inscrição implica na não efetivação da inscrição do interessado.
2.5. DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO
2.5.1. O candidato deverá acessar a página do Núcleo de Concursos da UFPR na Internet:
http://www.nc.ufpr.br, no período entre 10 e 20 de setembro de 2.003 e imprimir o comprovante de
inscrição no concurso. 
2.5.2. O comprovante de inscrição será imprescindível para ingresso do candidato na sala de provas.
2.6. Não serão aceitas inscrições por via postal, por fax, condicional e/ou extemporânea. Somente serão
aceitas as inscrições realizadas via Internet. Verificado a qualquer tempo o recebimento de inscrição que
não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital, será ela cancelada.
03. DAS PROVAS
3.1. O Concurso Público será realizado da seguinte forma:
3.1.1. Para as categorias: Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Enfermagem, Técnico em
Laboratório/Análises Clínicas, Técnico em Laboratório/Anatomia Patológica, e Técnico em Radiologia - fase
única, eliminatória e classificatória, consistirá de prova objetiva. 
3.1.2. Para as categorias: Técnico em Equipamento Médico Odontológico, Técnico em Farmácia e Técnico
em Nutrição e Dietética: duas fases.
3.1.2.1. A primeira fase, eliminatória e classificatória, consistirá de prova objetiva;
3.1.2. 2. A segunda fase consistirá de prova teórico-prática eliminatória sendo o candidato considerado apto
ou inapto. 
3.2. A prova objetiva constará de 50 questões, das quais 5 (cinco) de Português, 5 (cinco) de Legislação e
40 (quarenta) de Conhecimentos Específicos, cada uma com 5 alternativas, das quais apenas uma será
correta.
3.2.1. Valor de cada questão: Português = 2 pontos, Legislação = 2 pontos, Conhecimentos Específicos = 2
pontos, totalizando o máximo de 100 (cem) pontos. Os programas das referidas provas estarão disponíveis
na Internet, na página da PRHAE: http://www. prhae.ufpr.br.
3.3. Os locais, ensalamento, data e horário das provas serão divulgados através da publicação de Edital,
com afixação no andar térreo do Edifício da Reitoria da UFPR, à Rua XV de Novembro, 1299 e na Pró-
Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, à Rua Dr. Faivre nº 590 e na Internet no seguinte
endereço: http://www.prhae.ufpr.br. É de exclusiva responsabilidade do candidato verificar a confirmação do
local de prova.
3.4. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o cartão de inscrição,
juntamente com o original do documento oficial de identidade.
3.5. Não será permitida a entrada de candidatos aos locais de prova portando aparelhos eletrônicos (BIP,
telefone celular, walkman, receptor, gravador, agenda eletrônica, notebook, etc.). 
3.6. Os portões de entrada serão fechados às 08:00 horas. Os relógios da Comissão Organizadora do
Concurso serão acertados pelo Serviço Hora Certa Telepar Brasil Telecom - fone 130. Não serão tolerados
atrasos.
3.7. As provas terão início às 8h30min da data designada para a sua realização e os candidatos deverão
estar munidos de caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta. 
3.8. O candidato deve considerar que o cartão-resposta é, de fato, a prova objetiva e, sem ele, não há a
referida prova, não podendo o mesmo ser rasurado e nem conter mais de uma resposta.
3.9. A duração da prova será de 4 horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
3.10. Na prova objetiva, o candidato só poderá retirar-se da sala após decorrida 01 (uma) hora do início das
provas e não poderá levar consigo o caderno de provas, apenas o gabarito.
3.11. Da prova teórico-prática: 
3.11.1. A prova teórico-prática será realizada em data, local e horário a ser divulgado através de Edital, com
afixação no andar térreo do Edifício da Reitoria da UFPR, à Rua XV de Novembro, 1299 e na Pró-Reitoria
de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, à Rua Dr. Faivre nº 590. O presente Edital também será
divulgado pela Internet no seguinte endereço: http://www.prhae.ufpr.br. 
3.11.2. Somente poderão participar da prova teórico-prática os candidatos aprovados na prova objetiva, por
ordem de classificação, de acordo com o quantitativo constante do quadro do Anexo É.
04. DA APROVAÇÃO NO CONCURSO E CLASSIFICAÇÃO DOS HABILITADOS
4.1. Será considerado aprovado no concurso o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta)
pontos na prova objetiva, e considerado apto na prova teórico-prática, onde couber. 
4.2. Havendo empate no concurso terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) obtiver maior pontuação nas questões de conhecimento específico da prova objetiva;
b) obtiver maior pontuação nas questões de português da prova objetiva;
c) for mais idoso;
d) for casado.
05. DOS RECURSOS
5.1. Da prova objetiva:
5.1.1. Será divulgado gabarito provisório, o qual será publicado em jornal de grande circulação na cidade de



Curitiba e divulgado na Internet no seguinte endereço: http://www.prhae.ufpr.br. A partir dessa publicação
terá o interessado o prazo de 2 (dois) dias úteis, para, mediante requerimento protocolado na Reitoria,
devidamente fundamentado, indicar, com precisão, os pontos do inconformismo. O recurso será apreciado
pela Banca Examinadora, que emitirá parecer no prazo de 72 horas após o despacho de seu recebimento.
O resultado será comunicado ao requerente pela Pró- Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos
Estudantis nos próprios autos do recurso.
5.1.2. Uma vez julgados os recursos apresentados, será emitido gabarito oficial definitivo, ao qual não
caberá mais recursos. A partir deste gabarito será realizada a correção das provas objetivas e a divulgação
dos candidatos aprovados nessa fase. 
5.2. Não será admitido recurso relativo ao resultado da prova teórico-prática.
5.3. Não será concedida revisão de provas, segunda chamada, vistas ou recontagem de pontos em
qualquer prova. 
06. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1. O resultado do concurso será divulgado através de edital a ser afixado nos prédios da Pró-Reitoria de
Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, na Reitoria da UFPR, e na Internet no endereço: http://www.
prhae.ufpr.br.
07. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
7.1. O resultado final será homologado mediante a publicação no D.O.U., sendo a classificação elaborada
na ordem decrescente de notas, observadas as demais normas pertinentes constantes deste Edital.
08. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
8.1. O concurso será válido por 01 (um) ano a contar da data de homologação, podendo ser prorrogável por
mais 01 (um) ano, nos termos do inciso III do art. 37 da Constituição Federal, art. 12 da Lei nº 8.112 de
11.12.90 e art. 12º da Portaria nº 450 de 06/11/02.
09. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS
9.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo parágrafo 1o do artigo 12, da Constituição Federal.
9.2. Apresentar fotocópia da Cédula de Identidade.
9.3. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais.
9.4. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, conforme Anexo É do presente
edital.
9.5. Ter a idade mínima de 18 anos completos até a data do encerramento das inscrições.
9.6. Possuir aptidão física e mental para o cargo pretendido, através de avaliação clínica médico-
ocupacional e laboratorial realizada pela Comissão de Saúde Ocupacional da UFPR, no momento da
posse, sendo a rotina básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais especializados, sempre
que necessários.
9.7. Não ter sofrido, no exercício da Função Pública, penalidade incompatível com a investidura em Cargo
Público Federal, prevista no artigo 137, parágrafo único da Lei nº 8.112/90, bem como não ter sido, nos
últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 
I - responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do
Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de
Município;
II - punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao
patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III - condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos
Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  
9.8. Possuir registro no Conselho de Classe correspondente, onde couber.
10. DO PROVIMENTO DAS VAGAS E DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS
10.1. O provimento das vagas ocorrerá no nível inicial do cargo, com a remuneração correspondente e
definida em Lei. 
10.2. Os candidatos aprovados serão nomeados obedecendo rigorosamente a ordem de classificação.
10.3. A aprovação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático no cargo para o qual
se habilitou, mas apenas a expectativa de ser nele investido.
10.4. O provimento do candidato no cargo fica condicionado à apresentação de todos os documentos
comprobatórios dos requisitos relacionados no item 9.
10.5. O candidato aprovado, que for convocado para assumir o cargo, somente será nomeado se for
considerado apto física e mentalmente para o cargo pretendido, através de avaliação clínica médico-
ocupacional e laboratorial realizada pela Comissão de Saúde Ocupacional da UFPR, no momento da
posse, sendo a rotina básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais especializados, sempre
que necessários.
10.6. A convocação dos candidatos aprovados para se manifestarem, em prazo determinado, sobre a
aceitação ou não do cargo será realizada exclusivamente através de correspondência, não se
responsabilizando a UFPR pela mudança de endereço sem comunicação prévia, por escrito, por parte do
candidato. 
10.7. Os candidatos convocados terão 03 (três) dias úteis para se manifestarem sobre a aceitação ou não



do cargo e apresentação à Unidade de Recrutamento e Movimentação, da documentação exigida para sua
nomeação.
10.8. O não pronunciamento do candidato aprovado no prazo estabelecido para esse fim facultará à
Administração a convocação dos candidatos seguintes, perdendo o mesmo o direito de investidura no cargo
ao qual se habilitou.
11. DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
11.1. Os candidatos convocados para nomeação nos cargos, objeto deste Edital, cumprirão a carga horária
semanal de acordo com o Anexo É deste Edital. O candidato deverá cumprir o horário de trabalho
estabelecido pela UFPR.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Esgotada a relação de candidatos da primeira homologação, poderão ser efetuadas, ao longo do
período de validade do concurso, novas convocações para aplicação da prova teórico-prática, unicamente
no interesse e conveniência da Administração Superior da UFPR e, mesmo nesses casos, o prazo de
validade do concurso será contado a partir da data da primeira homologação.
12.2. Será excluído do concurso o candidato que: 
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) deixar de comparecer a qualquer uma das etapas do respectivo processo seletivo;
c) tiver atitude incorreta ou descortês com os examinadores,
executores, auxiliares ou autoridades presentes durante a realização da prova;
d) for, durante a realização da prova, surpreendido em comunicação com outro candidato, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outra forma, bem como aquele que utilizar livros, notas, impressos e/ou materiais
não determinados; 
e) não mantiver atualizado seu endereço junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis,
caso venha a ocorrer mudança de domicílio.
12.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Planejamento e Administração da Universidade
Federal do Paraná.



ANEXO I

- Quadro de vagas dos cargos de nível intermediário

Código Do Cargo Cargo Nº de Vagas Carga Horária
Semanal

Nº de candidatos a
classificar para a
prova teórico-
prática

Escolaridade
Exigida

201 Auxiliar de
Enfermagem

184 40 horas Não tem prova
teórico-prática

1º grau completo,
curso de Auxiliar de
Enfermagem
e registro no
Conselho Regional
de
Enfermagem.

202 Técnico em
Enfermagem

44 40 horas Não tem prova
teórico-prática

2º grau completo,
curso Técnico em
Enfermagem
e registro no
Conselho Regional
de Enfermagem.

203 Técnico em
Equipamento
Médico
Odontológico

02 40 horas 06 2º grau completo.

204 Técnico em
Farmácia

15 40 horas 45 2º grau completo.

205 Técnico em
Laboratório/Análises
Clínicas

14 40 horas Não tem prova
teórico-prática

2º grau completo e
curso Técnico em
Análises
Clínicas.

206 Técnico em
Laboratório/Anatomi
a Patológica

01 40 horas Não tem prova
teórico-prática

2º grau completo e
curso Técnico em
Análises
Clínicas.

207 Técnico em Nutrição
e Dietética

03 40 horas 09 2º grau completo.

208 Técnico em
Radiologia

08 24 horas Não tem prova
teórico-prática

2º grau completo,
curso Técnico em
Radiologia e
registro no Conselho
Regional de
Técnicos em
Radiologia.

- Remuneração inicial dos cargos de nível intermediário: R$ 588,00

- Taxa de Inscrição: R$ 29,00

VILSON KACHEL
Pró-Reitor


