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AGENTE PORTUÁRIO (220h) 
Assistente Administrativo: 
0062102109 - ADRIANO RICETTO 
0442002109 - GUSTAVO PRUSS 
0389702109 - NELSON ALVES RODRIGUES 
0064502109 - ADILSON ANTONIO SALDANHA DA SILVA 
0109502109 - OSNIR MANOEL DE CARVALHO JUNIOR 
0176402109 - GABRIEL DALFOVO 
0015302109 - JAMILE NORBERTA SANTOS  
 
TÉCNICO PORTUÁRIO (180h) 
Operação Aduaneira e Logística 
0061804109 - KAREN ALICE DE CASTRO RODRIGUES 
0207004109 - ALLANA CRISTINE DA SILVA FERREIRA 
0009304109 - TASSIANE PRISCIELE DA ROSA 
0326804109 - MARCELO BITTENCOURT 
0075904109 - RENATA COSTA DE JESUS GUSMÃO 
0408904109 - JOSÉ VITOR DA SILVA RIBEIRO 
0159504109 - TALYSON WAPENIK MARIANO 
0227504109 - DAYANNI GONÇALVES PERES 
0081204109 - NEMERSON FERREIRA DE CASTRO 
0400204109 - ADRIELLE KAROLINE DA SILVA LOURENÇO 
(AFRODESCENDENTE) 
 
TÉCNICO PORTUÁRIO (180h) 
Técnico de Segurança do Trabalho 
0400105109 - MARCIO ROBERTO SANTIAGO MARTINI 
0370405109 - JOSÉ VANDERLEI COELHO 
0402305109 - JAMILE GHIDETTI MARÇAL 
0237305109 - RODOLFO RODRIGUES LISBOA DE MIRANDA 
  
Os aprovados, e neste ato convocados, deverão comparecer à sede da 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, localizada na Av. 
Ayrton Senna da Silva, n.º 161, Dom Pedro II, Paranaguá - PR, no 
período de 01 a 10 de março de 2018, para declarar se aceitam a vaga 
ofertada, devendo, neste caso: 
 I – apresentar os seguintes documentos: comprovante de 
escolaridade/habilitação exigida para o cargo (cópia do Certificado de 
Conclusão do Curso ou cópia do Diploma); declaração de não acúmulo 
de cargos ou empregos; declaração de recebimento ou não de benefício 
previdenciário; declaração de bens ou fotocópia da última declaração de 
renda apresentada à receita Federal; documentos pessoais (RG; CPF; 
carteira de trabalho; carteira de reservista; título de eleitor; cartão 
PIS/PASEP; certidão de casamento ou nascimento; comprovante de 
residência); certidão de nascimento dos filhos e atestado de vacina dos 
filhos menores de cinco anos; carteira de vacinação (antitetânica, febre 
amarela; hepatite ‘B’); curricullum vitae completo; 2 fotos 3X4 com 
menos de 6 (seis) meses; Certidão Negativa Criminal dos domicílios 
onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; prova de quitação com a Justiça 
Eleitoral  

 II – realizar os exames médicos e laboratoriais a serem solicitados pela 
APPA, que serão feitos em laboratórios e médicos conveniados e 
custeados por esta administração, ficando a admissão condicionada à 
aptidão dada pelo médico do trabalho através de Atestado de Saúde 
Ocupacional – ASO.  

 
Os candidatos devem providenciar cópias autenticadas dos documentos 
solicitados.  

 
O não comparecimento dos convocados no prazo acima previsto, ou a 
não realização dos exames médicos até a data fixada pelo RH, 
importarão na respectiva perda da vaga e na sua consideração como 
desistente.  

 
Publique-se o presente no DOE, no site desta administração e fixe-se 
cópia em todos os prédios da APPA. 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM  20 de fevereiro de 2018. 

 
Luiz Henrique Tessutti Dividino  

Diretor Presidente   
   

16088/2018

Defensoria Pública do Estado

EDITAL DPG Nº 016/2018

Torna público o resultado dos exames 
médicos dos candidatos aprovados no II 
Concurso Público para ingresso nas carreiras
do Quadro Geral de Pessoal da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso

SITUAÇÃO

AUSENTE

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso

de suas atribuições condidas no artigo 18, XII, da Lei Complementar 

Estadual nº 136/2011 e considerando o Ofício nº 020/2018 CSO/SEAP,

RESOLVE

Art. 1º. Tornar público o resultado dos exames médicos de canditados 

aprovados no II Concurso Público de Ingresso nas carreiras do Quadro 

Geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná, convocados pelo 

Edital nº 011/2018, conforme Resultado Final do Edital nº 002/2017, 

homologado pelo Edital CSDP nº 005/2017, conforme segue:

Função: Contador – Classificação Geral SITUAÇÃO

VICTOR PENTIADO SILVEIRA APTO

Função: Engenheiro Civil - Classificação Geral SITUAÇÃO

JULIANO GESSELE APTO

Função: Técnico em Informática –

Classificação Geral
SITUAÇÃO

JORGE RICARDO CELIAN DE ALMEIDA AUSENTE

Curitiba, 23 de fevereiro de 2018.

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

16367/2018

EDITAL DPG Nº 017/2018

Convoca candidata aprovada no II Concurso 
Público para o Quadro Geral de Pessoal da 
Defensoria Pública do Estado do Paraná
para avaliação médica.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso

de suas atribuições condidas no artigo 18, XII, da Lei Complementar 

Estadual nº 136/2011, 

RESOLVE

Art. 1º. Convocar a candidata que consta no Anexo I deste Edital,

classificada no II Concurso Público para ingresso na carreira do Quadro 

Geral de Pessoal da Defensoria Pública do Estado do Paraná, para a 

realização de avaliação médica.

Art. 2º. 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).
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Art. 6º. Os exames e avaliações, o Atestado de Saúde Ocupacional e a 

Ficha de Informações Médicas deverão ser entregues até o dia 

19/03/2018, 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.

Art. 7º. Os exames laboratoriais e clínicos só serão recebidos em vias 

originais e na sua totalidade, conforme relacionados no item 2 deste 

Edital.

Art. 8º. A não entrega de todos os exames laboratoriais e clínicos, em 

vias originais, até 19/03/2018, importará na eliminação da candidata.

Art. 9º. Os exames laboratoriais e clínicos serão homologados pela CSO 

– Coordenadoria de Segurança e Saúde Ocupacional, da Secretaria de 

Administração e Previdência do Paraná – SEAP.

Art. 10º. Será considerado apto pela CSO/SEAP o candidato que não 

apresentar quaisquer alterações patológicas que o contra-indiquem ao 

desempenho do cargo de Defensor Público.

Art. 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.

Art. 12. Por ocasião de nova avaliação dos candidatos considerados 

inaptos temporários, poderão ser solicitados, se necessário, exames 

e/ou avaliações complementares.

Art. 13.  O candidato considerado inapto temporário que não atender à 

convocação para nova avaliação por meio de edital específico será 

considerado desistente do Concurso.

Art. 14. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os 

candidatos considerados aptos ou inaptos.

Art. 15. Caberá à candidata o conhecimento e execução da Avaliação 

Médica, conforme estabelece este Edital. Não será aceita qualquer 

alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Art. 16. A candidata só deverá 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

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral 

do Estado do Paraná.

Classificação 

CARLA ABGAIL ALZERINA DOS REIS 14338

registro no CRM).

AVALIAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO (por médico 

especialista com registro no CRM que emitirá o Atestado de 

Saúde Ocupacional – ASO).

Art. 3º. A candidata convocada para a realização dos exames de auxílio 

diagnóstico e clínicos especializados deverá 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

Art. 4º. O resultado dos exames de auxílio diagnóstico e as avaliações 

Psiquiátrica, Ortopédica e Cardiológica e a Ficha de Informações 

Médicas devidamente preenchida pela candidata, 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.

Art. 5º. Os exames de auxílio diagnóstico e as avaliações clínicas 

especializadas deverão ser realizados às expensas da candidata, 

conforme item 1.4 do Edital nº 002/2017.

Curitiba, 26 de fevereiro de 2018.

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

ANEXO I

Função: Técnico em Informática – Classificação 

Geral
Inscrição

CARLA ABGAIL ALZERINA DOS REIS 14338

16369/2018


