
GABINETE DA REITORIA

EDITAL  Nº  106/2007-GRE
 

CONVOCA,  EM  9ª  CHAMADA,  CANDIDATO 
APROVADO  NO  9º  CONCURSO  PÚBLICO 
PARA  PROVIMENTO  DE  CARGOS  PÚ-
BLICOS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO 
OESTE  DO  PARANÁ,  PARA  ACEITE  DA 
VAGA  E  REALIZAÇÃO  DE  EXAMES  PRÉ-
ADMISSIONAIS.

 
  

A Reitora, em Exercício, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
                 considerando o Edital nº 042/2006-GRE, de 20 de junho de 2006, que 
publicou os resultados do 9º Concurso Público para o provimento de cargos públicos 
para atuação no HUOP;

       considerando a denegação do Mandado de Segurança nº 361273-1, já 
julgado, não sendo mais passível de recurso, impetrado para sustar contratação na 
função de Farmacêutico;

considerando  que  o  candidato  DIORDIE  MIGUEL MAGALHÃES WEISS, 
aprovado em 3º lugar para a vaga de Farmacêutico, não compareceu para o aceite da 
vaga na data prevista no Edital nº 101/2007-GRE, de 28 de setembro de 2007,

TORNA PÚBLICO:
 
Art  1º  A  convocação  da  candidata  ELAINE  CRISTINA  OLIVEIRA  DOS 

SANTOS, RG nº 6.745.037-0/PR, aprovada no 9º Concurso Público realizado para 
admissão de Agente Universitário, para comparecer ao Setor de Recursos Humanos 
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, sito a Avenida Tancredo Neves 
nº 3224, na cidade de Cascavel, para aceite da vaga e realização dos exames, para a 
obtenção do Atestado de Saúde.

 
Art. 2º O aceite da vaga e os exames pré-admissionais, que são: avaliação 

médica e psicológica, conforme anexo, serão realizados nos seguintes dias e horários:

a) 18 de outubro de 2007:
-  Horário:  das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17 horas – 

comparecer no Setor de Recursos Humanos do HUOP, para aceite da 
vaga;

b) 19 de outubro de 2007:
-  Horário:  7h30min -  apresentação  no  Laboratório  do  HUOP  para 

realização dos exames laboratoriais,  devendo o candidato  estar  em 
jejum para a realização do exame;



c) 19 de outubro de 2007:
-  Horário: 9 horas - avaliação psicológica. A candidata deverá compa-

recer na Sala de Treinamento no prédio anexo ao HUOP;

d)  25 de outubro de 2007:
-  Horário:    14  horas   -  avaliação  médica,  a  ser  realizada  no  Setor  de 

Medicina Ocupacional no HUOP.

Art.  3º  A  candidata  será  considerado  apta  se  não  apresentar  quaisquer 
alterações patológicas que a contra indique ao desempenho do cargo/função para o 
qual se candidatou.

 Art. 4º Se a candidata, em qualquer avaliação, for considerada inapta por 
determinado período, deverá aguardar até que seja convocada, por meio de edital 
especifico,  para  se  submeter  à  nova  avaliação  e,  se  necessário,  a  exames 
complementares.

 Art. 5º As avaliações constantes neste Edital, para a obtenção do Atestado 
de Saúde, terão caráter eliminatório, sendo a candidata considerada apta ou inapta.

 Art.  6º  Caberá  a  candidata  o  conhecimento  e  execução  das  avaliações 
previstas neste Edital. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos 
procedimentos apresentados.

 Art. 7º Se a candidata, convocada por este Edital, não comparecer a Seção 
de Recursos Humanos do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, para o aceite da 
vaga, ou não realizar quaisquer dos exames pré-admissionais previstos e nos prazos 
estabelecidos  no  Artigo  2º,  perderá  automaticamente  a  vaga.  Neste  caso,  será 
convocado o candidato com classificação imediatamente posterior.

 Art. 8º   Será exigido da candidata documento original de identificação em 
todas as avaliações pré-admissionais.

Art.  9º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Adminis-
tração e Planejamento da Reitoria da Unioeste.

  
Publique-se. Cumpra-se.

 
Cascavel, 16 de outubro de 2007.

ONILDES MARIA TASCHETTO
Reitora em Exercício
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Anexo ao Edital nº 106/2007-GRE, de 16 de outubro de 2007.

 

RELAÇÃO DE EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS

 FARMACÊUTICO - Hemograma Completo
- Glicemia 
- Parcial de Urina 
- HBs-Ag
- Anti HBs.
- HIV ELISA
- Avaliação Psicológica
- Exame médico
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