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Médico/Intensivista Neo Natal 922 Curso Superior em Medicina e Residência Médica em Pediatria com Especialização Neonatologia ou Título de Especialista em
Neonatologia reconhecido pelo CRM.

04 04 0 20h

Médico/Intensivista Pediátrico 923 Curso Superior em Medicina e Residência Médica em pediatria ou Residência Médica em Medicina Intensiva Pediátrica em ins-
tituição reconhecida pelo MEC.

02 02 0 20h

Médico/Intensivista Cardiologista 924 Curso Superior em Medicina e Especialização em Medicina Intensiva ou formação em Cardiologia e/ou Pós-operatório Intensivo,
com registro no CRM.

05 04 01 20h

Médico/Oftalmologista 925 Curso Superior em Medicina e Especialização em Oftalmologia com registro no CRM. 02 02 0 20h
Médico/Epidemiologista 926 Curso Superior em Medicina e Especialização em Epidemiologia ou em Saúde Coletiva com registro no CRM. 01 01 0 20h
Médico/ intensivista 927 Curso Superior em Medicina e Residência Médica em Clínica Médica, Medicina de Urgência/Emergência ou Terapia Intensiva com

registro no CRM.
13 12 01 20h

Médico/Nefrologista 928 Curso Superior em Medicina e Residência em Clínica Médica e em Nefrologia ou Título de Especialista em Nefrologia registrado
no CRM.

01 01 0 20h

2.2 A remuneração inicial para os cargos com o Nível de
Classificação E é de R$ 2.307,85.

2.3 Os conteúdos programáticos e o Modelo de Currículo do
presente Processo Seletivo estarão disponibilizados a partir do início
das inscrições nos endereços eletrônicos www.nc.ufpr.br e www.pro-
g e p e . u f p r. b r.

2.4 No momento da contratação, o candidato deverá com-
provar o respectivo registro no Conselho competente, bem como estar
inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fis-
calizador e demais exigências de habilitação para o exercício do
c a rg o .

2.5 A não apresentação da documentação citada no item 2.4,
implicará no impedimento da contratação do candidato aprovado.

3 DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DE-
FICIÊNCIA

3.1 Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas pelo inciso VIII do
artigo 37 da Constituição Federal, de 5/10/1988, e do artigo 3º do
Decreto no- 3.298/1999 e alterações posteriores, que regulamenta a Lei
no- 7.853/1999 e Lei Estadual 15.139/2006, é assegurado o direito de
inscrição para os cargos oferecidos neste Edital, desde que a de-
ficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do
cargo em provimento.

3.2 Em obediência ao disposto no subitem anterior fica re-
servado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes
para cada cargo, de acordo com o § 1º. do artigo 37 do Decreto no-

3.298/1999.
3.2.1 Considerando o percentual citado no item 3.2, não se

aplica à reserva de vaga as pessoas portadoras de deficiências com
relação aos cargos que ofereçam menos de 05 (cinco) vagas.

3.3 Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que
se enquadra nas categorias discriminadas no Decreto n° 3.298, de 20
de dezembro de 1999, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de
2004, assim definidas:

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou
mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento
da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, pa-
raparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triple-
gia, triparesia, hemiplegia, jemiparesia, ostomia, amputação ou au-
sência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com de-
formidade congênita, ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e
as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz;

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores;

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significa-
tivamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos
e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adap-
tativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais,
utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habili-
dades acadêmicas; lazer e trabalho;

e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais defi-
ciências.

3.4 No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência
poderá requerer condições diferenciadas para a realização das provas,
encaminhando o laudo médico e o formulário específico (disponível
no site www.nc.ufpr.br) durante o período de inscrição, conforme o
item 5.12 e seus subitens.

3.4.1 São condições diferenciadas: prova ampliada, prova em
Braille, solicitação de ledor, intérprete de libras, intérprete para leitura
labial e mobiliário especial.

3.5 O atendimento às condições diferenciadas solicitadas fi-
cará sujeito à análise e razoabilidade do pedido.

3.6 O candidato que se declarar portador de deficiência par-
ticipará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que diz respeito ao conteúdo das provas, à
avaliação das provas e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida.

3.7 Na inexistência de candidatos inscritos, aprovados ou
habilitados para as vagas destinadas às pessoas portadoras de de-
ficiência, tais vagas serão ocupadas pelos demais candidatos, ob-
servada a ordem geral de classificação de cada cargo.

3.8 Os candidatos que não atenderem aos dispositivos men-
cionados no item 3.3 não serão considerados portadores de defi-
ciência e não terão provas especiais preparadas ou condições di-
ferenciadas para a sua realização.

3.9 O candidato portador de deficiência que não realizar a
inscrição conforme as instruções do item 5.12 e seus subitens perderá
o direito de concorrer à reserva de vagas a que se refere este Edi-
tal.

3.10 O candidato que não apresentar o laudo médico e o
formulário específico preenchido durante o período de inscrição per-
derá o direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de
deficiência.

3.11 Após a nomeação ao cargo, a deficiência não poderá ser
argüida para justificar a concessão de aposentadoria.

3.12 Ao ser convocada para investidura no cargo, a pessoa
portadora de deficiência deverá submeter-se a avaliação médica, com
o objetivo de ser verificada a compatibilidade ou não da deficiência
de que é portadora com o exercício do cargo que pretende ocupar.

3.13 A avaliação de que trata o item anterior será realizada
por equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Paraná ou por
ela credenciada, antes da data da nomeação do candidato.

3.14 A caracterização da condição de portador de deficiência
será feita por equipe multidisciplinar da Universidade Federal do
Paraná, ou por ela credenciada, antes da divulgação do resultado
classificatório.

4 DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO NOS
CARGOS

4.1 São os seguintes os requisitos para a contratação nos
cargos a que se refere o presente Processo Seletivo:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo parágrafo 1o do art.
12, da Constituição Federal, nos casos de estrangeiros é obrigatório à
apresentação de visto permanente ou visto temporário item V.

b) para os cargos em que for exigido registro no Conselho de
Classe, apresentar original e fotocópia do registro;

c) atender às exigências do art. 5º da Lei no- 8.112/90; a
saber:

I - a nacionalidade brasileira, ou os casos de estrangeiros a
apresentação de visto permanente ou visto temporário item V;

II - o gozo dos direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nos

casos dos candidatos brasileiros;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do

c a rg o ;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental.
d) possuir aptidão física e mental para o cargo pretendido

através de avaliação clínica, médico-ocupacional e laboratorial rea-
lizada pelo Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional da Univer-
sidade Federal do Paraná, sendo a rotina básica complementada por
exames clínicos e laboratoriais especializados, sempre que neces-
sários;

4.2 É proibida a contratação, nos termos do art. 6º da Lei n.º
8.745/93 com redação dada pela Lei 11.123/2005, de servidores da
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de
suas subsidiárias e controladas. Excetua-se do aqui disposto a con-
tratação de profissionais da saúde, condicionada à formal compro-
vação da compatibilidade de horários, desde que o contratado não
ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da
administração pública federal direta ou indireta.

4.3 É proibida a contratação de pessoas que já tenham sido
contratadas com fundamento nas Leis 8.745/93 e 9.849/99, inclusive
na condição de professor substituto ou visitante, antes de decorridos
24 meses do encerramento de seu contrato anterior.

4.4 É proibida a contratação de servidor público federal que
esteja usufruindo de licença incentivada sem remuneração, com fun-
damento no art. 10, inciso II, da Medida Provisória 1.917/99 de
19/08/99.

5 DA INSCRIÇÃO
5.1 A inscrição deverá ser feita exclusivamente via Internet,

no período entre os dias 05 de maio e as 16h00min do dia 12 de maio
de 2010, mediante o preenchimento e transmissão dos dados da Ficha
de Inscrição, nos sites www.nc.ufpr.br e www.progepe.ufpr.br .

5.2 O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 57,70
(cinqüenta e sete reais e setenta centavos) para os cargos de Nível de
Classificação E, poderá ser feito até o dia 12 de maio de 2010,
mediante uso do boleto bancário gerado no ato da inscrição, devendo
o candidato guardar o comprovante de pagamento para a eventua-
lidade de atestá-lo junto ao Núcleo de Concursos.

5.3 A inscrição somente será confirmada após a identificação
eletrônica do pagamento da taxa ou após a homologação da isenção
dessa taxa.

5.4 O simples agendamento do pagamento no banco não é
suficiente para efetivação da inscrição.

5.5 Os candidatos que possuírem títulos e/ou experiência na
área relacionada ao cargo pretendido deverão entregar o currículo, do
dia 06 a 12/05/10, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h30min, no Núcleo de Concursos, localizado no Campus I (Agrá-
rias), Rua dos Funcionários, 1540, Juvevê, em Curitiba, Paraná, con-
forme as especificações do item 6.3 deste Edital.

5.6 Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao
candidato que comprove não poder arcar com tal ônus junto ao
Núcleo de Concursos, mediante apresentação do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, conforme De-
creto 6.593 de 02/10/08.

5.6.1 O pedido de isenção deverá ser solicitado no período
compreendido entre os dias 05 de maio até as 16 horas do dia 06 de
maio de 2010 em um formulário específico que estará disponibilizado
no site www.nc.ufpr.br.

5.6.2 Para solicitar a isenção o candidato deverá primei-
ramente preencher o formulário de inscrição.

5.6.3 No formulário do pedido de isenção deverá ser in-
formado o Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo
CadÚnico e o número do protocolo de inscrição.

5.6.4 Não serão aceitos pedidos de isenção após a data es-
pecificada no subitem 5.5.1.

5.6.5 A resposta acerca do deferimento ou não do pedido de
isenção, será disponibilizada no site www.nc.ufpr.br, a partir do dia
10 de maio de 2010.

5.6.6 Aqueles que não obtiverem isenção deverão consolidar
sua inscrição efetuando o pagamento do boleto bancário até o dia 12
de maio de 2010.

5.7 O candidato que não tiver seu pedido de isenção deferido
e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no
prazo estabelecido no item anterior estará automaticamente excluído
do processo seletivo.

5.8 Não serão estornados valores de taxas de inscrição da-
queles candidatos contemplados com isenção e que já tenham efe-
tivado o pagamento da taxa de inscrição no Processo Seletivo a que
se refere este Edital.

5.9 A partir de 10 de maio de 2010, o candidato poderá
verificar, nos sites www.nc.ufpr.br e www.progepe.ufpr.br no link
específico do presente Processo Seletivo, a confirmação do rece-
bimento de sua inscrição, devendo, em caso de algum problema,
entrar em contato com a Secretaria do Núcleo de Concursos, pes-
soalmente ou pelo telefone (0XX41) 3313-8800 (Central de Aten-
dimento ao Candidato - NC - das 8h00min às 18h00min).

5.10 O comprovante de ensalamento estará disponível no site
www.nc.ufpr.br a partir de 20 de maio de 2010 e deverá ser impresso
pelo candidato, uma vez que o mesmo será exigido para ingresso na
sala de provas.

5.11 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o
candidato deverá estar certo de poder satisfazer os requisitos de es-
colaridade (item 2) e aqueles indispensáveis à investidura no cargo,
especificados no item 4 deste Edital.

5.12 O candidato portador de necessidade especial ou que
necessite de atendimento diferenciado para a realização da prova
deverá encaminhar ao Núcleo de Concursos um laudo médico ex-
pedido no corrente ano e um formulário próprio preenchido (dis-
ponível nos sites www.nc.ufpr.br e www.progepe.ufpr.br ).

5.12.1 O laudo médico e o formulário devem ser entregues
pessoalmente ou enviados pelo correio via sedex, durante o período
de inscrição, no seguinte endereço:

Núcleo de Concursos da UFPR
Campus I (Agrárias)
Rua dos Funcionários, 1540
CEP 80035-050 Juvevê Curitiba-PR
Citando no envelope:
Assunto: Processo Seletivo Hospital de Clínicas /Nível Su-

perior - laudo médico
5.12.2 O laudo médico deve atestar a espécie e o grau ou

nível da deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a
provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome, assinatura
e CRM do médico que forneceu o atestado.

5.13 Não será concedido atendimento especial a candidatos
que não efetuarem o comunicado ao Núcleo de Concursos até a data
especificada.

5.14 No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um
único cargo dentre os oferecidos por este Edital. Não será aceito
qualquer pedido de alteração de cargo para o qual o candidato se
inscreveu.

5.15 Caso o candidato faça mais de uma inscrição, será
considerada apenas a última.

5.16 Ao se inscrever, o candidato assume total responsa-
bilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição, ar-
cando com as conseqüências de eventuais erros de preenchimento.

5.17 Não serão devolvidos valores referentes à taxa de ins-
crição, devido às características do Processo Seletivo.

5.18 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita,
as condições contidas neste Edital, não podendo delas alegar des-
conhecimento.
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