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EDUARDO LOPES REIS DE CAMPOS / 015537-CESAR ANDRE COSTA 
VAZ / 016403-CLAUDIA LUISA GURAS / 016489-CRISTIAN DALMASO 
FERREIRA / 054312-DAIANE BERTON / 016220-DANTON LUIS 
ALEXANDRE / 051052-DESYRE GOMES TACONI / 016490-DIOGO 
CESAR FERREIRA / 016355-DIOGO NEIVA DE MELLO PORTUGAL / 
015539-EDILSON LUIZ TARNIOVICZ FILHO / 015701-EDUARDA 
TEZZANI DE JESUS / 048919-EDUARDO DOMANSKI DOS SANTOS / 
015709-EDUARDO KRAEMER ANDREOLI / 052450-ELVIS ELTON 
WANDROWSKI / 051075-ERIC EDUARD ARISINI CAPPELLETTI ZAYAS 
/ 015931-FELIPE BITTENCOURT SILVA / 016399-FELIPE SEYFFERTH DE 
OLIVEIRA / 051142-GABRIEL CABRAL DE JESUS / 015700-GILSON 
ALEX FERRI / 016288-GUILHERME SERENESKI DE OLIVEIRA / 015662-
GUSTAVO HENRIQUE BACH / 016329-GUSTAVO HENRIQUE DE 
SOUZA / 052432-GUSTAVO MATHEUS DE OLIVEIRA / 016422-
GUSTAVO NERCOLLINI PONTES / 016109-HERON CRISTIANO 
MASSARO / 016444-HILLARY THAIS NOWAKOWSKI / 015969-ISRAEL 
SCHWEITZER / 015885-JACQUES EUGENE NUERNBERG TEMARY / 
052401-JAÍNE GONÇALVES / 052521-JÂNIO ASSIS RODRIGUES / 
015781-JEAN CARLOS DA SILVA / 016364-JOÃO PAULO DEROSSO / 
054311-JOELMIR DOS SANTOS / 051026-JOSÉ FABIANO DOS REIS / 
016025-LEANDRO TOSTA DELELA / 015668-LUAN CARLOS 
CARVALHO MOREIRA / 052453-LUCAS DA SILVA DELAI / 048852-
LUCAS DA SILVA LINO / 051122-LUCAS GONÇALVES FERREIRA / 
015840-LUCAS MALANOWSKI / 015617-LUCAS MATEUS BUZATTO / 
015649-LUCAS PABLO MARTINS / 051194-LUDIELLEN DE SOUZA 
LOURENCO / 015970-LUIS AUGUSTO NEGOSEKI DA SILVA / 016453-
LUIZ FREDERICO PETLA / 016412-LUIZA CARMELITA BORGES 
GONCALVES / 052465-MANFREDO RODE JUNIOR / 016101-MARIA 
FERNANDA BARRETO BATISTA DOS SANTOS / 015569-MARINEZ 
PETTERS IMOTO / 015697-MARINEZ PETTERS IMOTO / 016468-
MATHEUS WESLEY PRETKO / 016462-MAURICIO FURQUIM DE 
CAMARGO JUNIOR / 015850-MICHAEL QUINTILIANO / 015864-
MILLENA MARCHI BARBOSA / 016294-NILSON CARLOS SARAF / 
015925-OSNI NOCKO / 015879-PATRICIA DE OLIVEIRA / 016023-PEDRO 
ARTHUR PIERDONA / 051128-PEDRO HENRIQUE DE AGUIAR JUNIOR / 
015836-RAFAEL ANDRIOLI OGG / 016334-RAFAEL FERNANDES DA 
SILVA / 051002-RAFAEL MACHADO E SILVA CORONATO / 016234-
RAFAEL SALGADO / 015730-RAFAEL VIEIRA / 016198-RAMIRO 
SCHWEITZER DALMOLIN / 051139-RAMON TEIXEIRA MARQUES 
ALVES / 051049-RENAN MOSCATTO PAULINO / 015923-RENATA 
CAMARGO / 016007-RENATA ZANETTI DO NASCIMENTO / 015799-
RENEE POSANSKY NETO / 015661-RODRIGO RAMOS BARCELOS / 
015755-SERGIO WALTER JUNIOR / 015837-TIAGO CHELNI / 015789-
VICTOR BENJAMIN VIEIRA MOURA / 016464-WARISON CAUE 
PADOVANI PINTO. 
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Defensoria Pública do Estado

EDITAL Nº 106/2017 – DPPR, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Edital n° 007/2012, e em cumprimento à decisão judicial proferida 
nos autos de n° 0055418-98.2016.8.16.0014, do 3º Juizado Especial de Londrina, resolve:

TORNAR PÚBLICA

1. A convocação do candidato que consta no Anexo I deste Edital, aprovado e classificado
no Concurso Público para o Quadro Geral da Defensoria Pública do Paraná - Cargo 
Assistente Técnico – Função Técnico Administrativo, para realizar a Avaliação Médica nos 
termos do estabelecido no item 16 do Edital 007/2012.

2. A avaliação médica compreenderá os seguintes exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados:

EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

• Hemograma Completo
• Glicemia em jejum
• Creatinina

AVALIAÇÕES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS

• AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (por Psicólogo com registro no CRP).

• AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA (por médico especialista com registro no CRM). 

• AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO (por médico especialista com registro no 
CRM que emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO).

3. Os candidatos convocados para a realização dos exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados deverão imprimir a FIM – Ficha de Informações Médicas e o ASO –
Atestado de Saúde Ocupacional, disponíveis no site da Defensoria Pública do Paraná, no 
seguinte endereço web:

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=23

4. O resultado dos exames de auxílio diagnóstico e as avaliações Psiquiátrica, Ortopédica 
e Cardiológica e a Ficha de Informações Médicas devidamente preenchida pelo candidato, 
deverão ser apresentados ao MÉDICO DO TRABALHO (com registro no CRM) que 
avaliará, em função dos resultados obtidos, a capacidade laborativa do candidato e emitirá 
o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), conforme modelo que consta no site da 
Defensoria Pública do Paraná, de acordo com a informação do item 3 do presente Edital.

5. Os exames de auxílio diagnóstico e as avaliações clínicas especializadas deverão ser 
realizados às expensas dos candidatos, conforme item 16.3 do Edital 007/2012.

6. Os exames e avaliações, o Atestado de Saúde Ocupacional e a Ficha de Informações 
Médicas deverão ser entregues até o dia 14/12/2017, na sede da Defensoria Pública do 
Paraná, no endereço Rua Cruz Machado, 58 - 12º andar, Centro, Curitiba – PR, no horário 
das 10h00min às 17h00min.Os documentos podem ser enviados via correios, 
preferencialmente por Sedex e com aviso de recebimento (A.R.) para o mesmo endereço,
no CEP: 80410-170.

7. Os exames laboratoriais e clínicos só serão recebidos em vias originais e na sua 
totalidade, conforme relacionados no item 2 deste Edital.

8. A não entrega de todos os exames laboratoriais e clínicos, em vias originais, até 
14/12/2017, importará na eliminação do candidato.

9. Os exames laboratoriais e clínicos serão homologados pela Divisão de Saúde e 
Medicina Ocupacional, da Secretaria de Administração e Previdência do Paraná –
DIMS/SEAP.

10. Será considerado apto pela DIMS/SEAP o candidato que não apresentar quaisquer
alterações patológicas que o contra-indiquem ao desempenho do cargo/função descrito no 
Edital 007/2012.

11. O candidato que, na Avaliação Médica, for considerado inapto por determinado período 
terá sua vaga garantida, sem prejuízo para a nomeação dos demais candidatos, até que 
seja convocado, por meio de edital específico, para submeter-se à nova avaliação.

12. Por ocasião de nova avaliação dos candidatos considerados inaptos temporários, 
poderão ser solicitados, se necessário, exames e/ou avaliações complementares.

13. O candidato considerado inapto temporário que não atender à convocação para nova 
avaliação por meio de edital específico será considerado desistente do Concurso.

14. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos 
ou inaptos.

15. Caberá aos candidatos o conhecimento e execução da Avaliação Médica, conforme 
estabelece este Edital. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos 
procedimentos exigidos.

16. Os candidatos só deverão entregar a documentação admissional no ato da posse. A 
relação dos documentos admissionais consta no seguinte endereço web:

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=23

17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral do Estado do Paraná.

Curitiba, 10 de novembro de 2017.

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRÃAO
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

ANEXO I 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFENSORIA
REGIÃO NORTE CENTRAL

FUNÇÃO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO –
CLASSIFICAÇÃO GERAL INSCRIÇÃO

DANILO ROSSATO SANTANA 10.859.868

EDITAL Nº 106/2017 – DPPR, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Edital n° 007/2012, e em cumprimento à decisão judicial proferida 
nos autos de n° 0055418-98.2016.8.16.0014, do 3º Juizado Especial de Londrina, resolve:

TORNAR PÚBLICA

1. A convocação do candidato que consta no Anexo I deste Edital, aprovado e classificado
no Concurso Público para o Quadro Geral da Defensoria Pública do Paraná - Cargo 
Assistente Técnico – Função Técnico Administrativo, para realizar a Avaliação Médica nos 
termos do estabelecido no item 16 do Edital 007/2012.

2. A avaliação médica compreenderá os seguintes exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados:

EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

• Hemograma Completo
• Glicemia em jejum
• Creatinina

AVALIAÇÕES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS

• AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (por Psicólogo com registro no CRP).

• AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA (por médico especialista com registro no CRM). 

• AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO (por médico especialista com registro no 
CRM que emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO).

3. Os candidatos convocados para a realização dos exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados deverão imprimir a FIM – Ficha de Informações Médicas e o ASO –
Atestado de Saúde Ocupacional, disponíveis no site da Defensoria Pública do Paraná, no 
seguinte endereço web:

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=23

4. O resultado dos exames de auxílio diagnóstico e as avaliações Psiquiátrica, Ortopédica 
e Cardiológica e a Ficha de Informações Médicas devidamente preenchida pelo candidato, 
deverão ser apresentados ao MÉDICO DO TRABALHO (com registro no CRM) que 
avaliará, em função dos resultados obtidos, a capacidade laborativa do candidato e emitirá 
o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), conforme modelo que consta no site da 
Defensoria Pública do Paraná, de acordo com a informação do item 3 do presente Edital.

5. Os exames de auxílio diagnóstico e as avaliações clínicas especializadas deverão ser 
realizados às expensas dos candidatos, conforme item 16.3 do Edital 007/2012.

6. Os exames e avaliações, o Atestado de Saúde Ocupacional e a Ficha de Informações 
Médicas deverão ser entregues até o dia 14/12/2017, na sede da Defensoria Pública do 
Paraná, no endereço Rua Cruz Machado, 58 - 12º andar, Centro, Curitiba – PR, no horário 
das 10h00min às 17h00min.Os documentos podem ser enviados via correios, 
preferencialmente por Sedex e com aviso de recebimento (A.R.) para o mesmo endereço,
no CEP: 80410-170.

7. Os exames laboratoriais e clínicos só serão recebidos em vias originais e na sua 
totalidade, conforme relacionados no item 2 deste Edital.

8. A não entrega de todos os exames laboratoriais e clínicos, em vias originais, até 
14/12/2017, importará na eliminação do candidato.

9. Os exames laboratoriais e clínicos serão homologados pela Divisão de Saúde e 
Medicina Ocupacional, da Secretaria de Administração e Previdência do Paraná –
DIMS/SEAP.

10. Será considerado apto pela DIMS/SEAP o candidato que não apresentar quaisquer
alterações patológicas que o contra-indiquem ao desempenho do cargo/função descrito no 
Edital 007/2012.

11. O candidato que, na Avaliação Médica, for considerado inapto por determinado período 
terá sua vaga garantida, sem prejuízo para a nomeação dos demais candidatos, até que 
seja convocado, por meio de edital específico, para submeter-se à nova avaliação.

12. Por ocasião de nova avaliação dos candidatos considerados inaptos temporários, 
poderão ser solicitados, se necessário, exames e/ou avaliações complementares.

13. O candidato considerado inapto temporário que não atender à convocação para nova 
avaliação por meio de edital específico será considerado desistente do Concurso.

14. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos 
ou inaptos.
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EDITAL Nº 107/2017 – DPPR, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Edital n° 002/2017, resolve:

TORNAR PÚBLICA

1. A convocação dos candidatos que constam no Anexo I e Anexo II deste Edital,
aprovados e classificados dentro do número de vagas no II Concurso Público para o 
Quadro Geral da Defensoria Pública do Paraná, para realizar a Avaliação Médica nos 
termos do estabelecido no item 1.4 do Edital n° 002/2017.

2. A avaliação médica compreenderá os seguintes exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados:

EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

• Hemograma Completo

• Glicemia em jejum

• Creatinina

AVALIAÇÕES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS

• AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (por Psicólogo com registro no CRP).

• AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA (por médico especialista com registro no CRM). 

• AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO (por médico especialista com registro no 
CRM que emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO).

3. Os candidatos convocados para a realização dos exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados deverão imprimir a FIM – Ficha de Informações Médicas e o ASO –
Atestado de Saúde Ocupacional, disponíveis no site da Defensoria Pública do Paraná, no 
seguinte endereço web:

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=408

4. O resultado dos exames de auxílio diagnóstico e as avaliações Psiquiátrica, Ortopédica 
e Cardiológica e a Ficha de Informações Médicas devidamente preenchida pelo candidato, 
deverão ser apresentados ao MÉDICO DO TRABALHO (com registro no CRM) que 
avaliará, em função dos resultados obtidos, a capacidade laborativa do candidato e emitirá 
o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), conforme modelo que consta no site da 
Defensoria Pública do Paraná, de acordo com a informação do item 3 do presente Edital.

5. Os exames de auxílio diagnóstico e as avaliações clínicas especializadas deverão ser 
realizados às expensas dos candidatos, conforme item 1.4 do Edital nº 002/2017.

6. Os exames e avaliações, o Atestado de Saúde Ocupacional e a Ficha de Informações 
Médicas deverão ser entregues até o dia 15/12/2017, na sede da Defensoria Pública do 
Paraná, no endereço Rua Cruz Machado, 58 - 12º andar, Centro, Curitiba – PR, no horário 
das 10h00min às 17h00min.Os documentos podem ser enviados via correios, 
preferencialmente por Sedex e com aviso de recebimento (A.R.) para o mesmo endereço,
no CEP: 80410-170.

7. Os exames laboratoriais e clínicos só serão recebidos em vias originais e na sua 
totalidade, conforme relacionados no item 2 deste Edital.

8. A não entrega de todos os exames laboratoriais e clínicos, em vias originais, até 
15/12/2017, importará na eliminação do candidato.

9. Os exames laboratoriais e clínicos serão homologados pela CSO – Coordenadoria de 
Segurança e Saúde Ocupacional, da Secretaria de Administração e Previdência do Paraná 
– SEAP.

10. Será considerado apto pela CSO/SEAP o candidato que não apresentar quaisquer
alterações patológicas que o contra-indiquem ao desempenho do cargo/função descrito no 
Edital nº 002/2017.

11. O candidato que, na Avaliação Médica, for considerado inapto por determinado período 
terá sua vaga garantida, sem prejuízo para a nomeação dos demais candidatos, até que 
seja convocado, por meio de edital específico, para submeter-se à nova avaliação.

12. Por ocasião de nova avaliação dos candidatos considerados inaptos temporários, 
poderão ser solicitados, se necessário, exames e/ou avaliações complementares.

13. O candidato considerado inapto temporário que não atender à convocação para nova 
avaliação por meio de edital específico será considerado desistente do Concurso.

14. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos 
ou inaptos.
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15. Caberá aos candidatos o conhecimento e execução da Avaliação Médica, conforme 
estabelece este Edital. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos 
procedimentos exigidos.

16. Os candidatos só deverão entregar a documentação admissional no ato da posse. A 
relação dos documentos admissionais consta no seguinte endereço web:

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=408

17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral do Estado do Paraná.

Curitiba, 13 de novembro de 2017.

EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRÃAO
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

ANEXO I 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFENSORIA

FUNÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA – CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

INSCRIÇÃO

MARLON MIRANDA MIKAMI 14594

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS –
CLASSIFICAÇÃO GERAL

INSCRIÇÃO

ADELSON PEREIRA DE CRISTO 10615

KELEN ROBERTA ALVES PEREIRA 12658

FUNÇÃO: TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES –
CLASSIFICAÇÃO GERAL

INSCRIÇÃO

MARCO AURELIO ROCHA 12418

ANEXO II

CARGO: AGENTE PROFISSIONAL DA DEFENSORIA

FUNÇÃO: ADMINISTRADOR – CLASSIFICAÇÃO GERAL INSCRIÇÃO

TAMIRIS DUTRA FUHR 13289

CAMILA DE SOUZA SILVA 13764

ANA PAULA DE CARLI BERTAIOLI 10066

FUNÇÃO: ANALISTA DE INFORMÁTICA – CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

INSCRIÇÃO

SANDER DIEGO GOMES DE MELO LIMA 14165

FUNÇÃO: CONTADOR – CLASSIFICAÇÃO GERAL INSCRIÇÃO

PATRICIA HELEODORA CARVALHO 14703

NAYALA DA SILVA SOUZA 13403

LUCAS AQUINO OLIVEIRA 12625

FUNÇÃO: ECONOMISTA – CLASSIFICAÇÃO GERAL INSCRIÇÃO

RODOLPHO SANTOS WOLF 11514

FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL – CLASSIFICAÇÃO GERAL INSCRIÇÃO

RAFAELA SENA STEHLING 11455

FUNÇÃO: ESTATISTICO – CLASSIFICAÇÃO GERAL INSCRIÇÃO

CAROLINE TENORIO MENDES DE AQUINO 13417

EDITAL Nº 107/2017 – DPPR, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o Edital n° 002/2017, resolve:

TORNAR PÚBLICA

1. A convocação dos candidatos que constam no Anexo I e Anexo II deste Edital,
aprovados e classificados dentro do número de vagas no II Concurso Público para o 
Quadro Geral da Defensoria Pública do Paraná, para realizar a Avaliação Médica nos 
termos do estabelecido no item 1.4 do Edital n° 002/2017.

2. A avaliação médica compreenderá os seguintes exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados:

EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

• Hemograma Completo

• Glicemia em jejum

• Creatinina

AVALIAÇÕES CLÍNICAS ESPECIALIZADAS

• AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (por Psicólogo com registro no CRP).

• AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA (por médico especialista com registro no CRM). 

• AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA (por médico especialista com registro no CRM).

• AVALIAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO (por médico especialista com registro no 
CRM que emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO).

3. Os candidatos convocados para a realização dos exames de auxílio diagnóstico e 
clínicos especializados deverão imprimir a FIM – Ficha de Informações Médicas e o ASO –
Atestado de Saúde Ocupacional, disponíveis no site da Defensoria Pública do Paraná, no 
seguinte endereço web:

http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=408

4. O resultado dos exames de auxílio diagnóstico e as avaliações Psiquiátrica, Ortopédica 
e Cardiológica e a Ficha de Informações Médicas devidamente preenchida pelo candidato, 
deverão ser apresentados ao MÉDICO DO TRABALHO (com registro no CRM) que 
avaliará, em função dos resultados obtidos, a capacidade laborativa do candidato e emitirá 
o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), conforme modelo que consta no site da 
Defensoria Pública do Paraná, de acordo com a informação do item 3 do presente Edital.

5. Os exames de auxílio diagnóstico e as avaliações clínicas especializadas deverão ser 
realizados às expensas dos candidatos, conforme item 1.4 do Edital nº 002/2017.

6. Os exames e avaliações, o Atestado de Saúde Ocupacional e a Ficha de Informações 
Médicas deverão ser entregues até o dia 15/12/2017, na sede da Defensoria Pública do 
Paraná, no endereço Rua Cruz Machado, 58 - 12º andar, Centro, Curitiba – PR, no horário 
das 10h00min às 17h00min.Os documentos podem ser enviados via correios, 
preferencialmente por Sedex e com aviso de recebimento (A.R.) para o mesmo endereço,
no CEP: 80410-170.

7. Os exames laboratoriais e clínicos só serão recebidos em vias originais e na sua 
totalidade, conforme relacionados no item 2 deste Edital.

8. A não entrega de todos os exames laboratoriais e clínicos, em vias originais, até 
15/12/2017, importará na eliminação do candidato.

9. Os exames laboratoriais e clínicos serão homologados pela CSO – Coordenadoria de 
Segurança e Saúde Ocupacional, da Secretaria de Administração e Previdência do Paraná 
– SEAP.

10. Será considerado apto pela CSO/SEAP o candidato que não apresentar quaisquer
alterações patológicas que o contra-indiquem ao desempenho do cargo/função descrito no 
Edital nº 002/2017.

11. O candidato que, na Avaliação Médica, for considerado inapto por determinado período 
terá sua vaga garantida, sem prejuízo para a nomeação dos demais candidatos, até que 
seja convocado, por meio de edital específico, para submeter-se à nova avaliação.

12. Por ocasião de nova avaliação dos candidatos considerados inaptos temporários, 
poderão ser solicitados, se necessário, exames e/ou avaliações complementares.

13. O candidato considerado inapto temporário que não atender à convocação para nova 
avaliação por meio de edital específico será considerado desistente do Concurso.

14. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos 
ou inaptos.
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