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9.11 Com exceção dos recursos previstos nos itens ante-
riores, não se concederá revisão de provas, segunda chamada, vistas
ou recontagem de pontos das provas, devido às características do
processo.

9.12 O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado
no site www.nc.ufpr.br a partir do dia 10 de novembro de 2014.

10 DA APROVAÇÃO NO CONCURSO E CLASSIFICA-
ÇÃO DOS HABILITADOS

10.1 Para todos os cargos constantes neste Edital, a prova
objetiva do presente Concurso tem caráter classificatório e elimi-
natório.

10.1.1 Será considerado aprovado no Concurso, o candidato
que obtiver 50% de acerto no total do conjunto das questões. Será
eliminado o candidato que obtiver nota zero em um dos conteúdos. A
classificação final para os cargos será elaborada, seguindo a ordem
decrescente das notas na prova objetiva.

10.1.2 Havendo empate das notas, terá preferência, suces-
sivamente, o candidato que:

a) tiver idade superior a 60 anos, até o último dia de ins-
crição neste Concurso, conforme art. 27, parágrafo único da Lei no.
10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso);

b) obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimento
Específico;

c) obtiver maior pontuação nas questões de Português;
d) obtiver maior pontuação nas questões de Legislação;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais

idoso que não se aplica ao item a.
11 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
11.1 O resultado do Concurso será divulgado através de

Edital, publicado em Diário Oficial da União e afixado no andar
térreo do prédio da Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas da Uni-
versidade Federal do Paraná, situado à Rua Dr. Faivre, 590, Centro,
Curitiba/PR e na Internet nos endereços www.nc.ufpr.br e www.pro-
gepe.ufpr.br, a partir do dia 10 de novembro de 2014.

11.2 Caso haja inscritos e aprovados para as vagas que ve-
nham a surgir a portadores de deficiência e negros, o resultado final
do Concurso, será divulgado em três listas: a primeira contendo os
nomes por ordem de classificação de todos os candidatos aprovados;
a segunda, também por ordem de classificação, dos que se inscre-
verem às vagas destinadas à pessoas portadoras de deficiências e a
terceira, também por ordem de classificação, dos que se inscreverem
às vagas destinadas a candidatos negros.

11.3 Toda divulgação por outros meios será considerada,
somente, como auxiliar para os interessados, não sendo reconhecido
qualquer caráter oficial nesta modalidade de divulgação.

12 DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
12.1 O resultado final será homologado, mediante a pu-

blicação no Diário Oficial da União, da relação dos candidatos apro-
vados e classificados para os cargos.

12.2 A listagem será apresentada na ordem decrescente de
notas, observadas as demais normas pertinentes e constantes deste
Edital.

13 DO PROVIMENTO DAS VAGAS E DO APROVEI-
TAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS

13.1 A convocação do candidato aprovado e classificado até
o limite de vaga será realizada através de edital ou correspondência,
que poderá ser eletrônica (e-mail).

13.1.1 A Universidade Federal do Paraná não se respon-
sabilizará por mudança de endereço do candidato que não for, pre-
viamente, comunicada pelo mesmo e por escrito, à Pró - Reitoria de
Gestão de Pessoas.

13.2 O não comparecimento do candidato aprovado facul-
tará, à Administração, a convocação dos candidatos seguintes, per-
dendo o mesmo o direito de investidura no cargo ao qual se ha-
bilitou.

13.3 O provimento das vagas ocorrerá no nível inicial do
cargo, com a remuneração correspondente e definida em Lei.

13.4 Os candidatos aprovados serão convocados para no-
meação obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação.

13.5 O provimento do candidato no cargo fica condicionado
à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos requisitos
relacionados no item 5.

13.6 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 pelo Serviço de Segu-
rança e Saúde Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, sendo
a rotina básica complementada por exames clínicos e/ou laboratoriais
especializados, sempre que necessários.

13.7 Observado sempre a ordem de classificação do can-
didato no concurso, o disposto na Portaria nº 475/87-MEC e o in-
teresse da administração fica previsto que:

a) após o provimento das vagas, objeto deste Edital, os
candidatos remanescentes aprovados neste certame poderão ser no-
meados, para posse e exercício, em unidades dos diversos Campi da
Universidade Federal do Paraná ou por outras Instituições Federais de
Ensino;

b) a UFPR poderá fazer o aproveitamento de candidatos
aprovados em certames realizados por outras Instituições Federais de
Ensino, caso não tenha candidatos aprovados neste certame.

14 DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
14.1 Os candidatos convocados para nomeação nos cargos,

objeto deste Edital, cumprirão a carga horária semanal de acordo com
o item 2.2, em local, dias e horários estabelecidos pela Universidade
Federal do Paraná, de acordo com as necessidades relacionadas à
lotação de

servidores, definidas pela sua Administração.
14.2 Obedecendo a carga horária descrita no item 2.2, o

cumprimento do horário de trabalho dar-se-á nos períodos diurno e/ou
noturno, em dias da semana, que serão definidos pela Instituição, de
acordo com as necessidades dos serviços.

14.3 Ao candidato não compete a escolha por período de
trabalho (diurno, noturno, finais de semana), sendo excluído do cer-
tame aquele que não aceitar a lotação e o período de trabalho, in-
dicados pela Universidade Federal do Paraná.

15 DA LOTAÇÃO
15.1 A Universidade Federal do Paraná definirá a unidade de

lotação funcional do candidato aprovado, de acordo com a neces-
sidade institucional.

15.2 A lotação do candidato será informada ao mesmo, após
a posse, quando do seu início de exercício.

EDITAL No- 414, DE 4 DE SETEMBRO DE 2014

De ordem do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Paraná - UFPR, de acordo com o Decreto nº 6944 de 21 de agosto de 2009, o Decreto nº 7232 de 19 de julho de 2010, publicado no D.O.U de
20 de julho de 2010, Portaria do Ministério da Educação nº 243 de 03 de março de 2011, publicada no D.O.U de 04 de março de 2011 e a Portaria Interministerial MPOG/MEC 111, de 02 de abril de 2014, publicada
no D.O.U de 03 de abril de 2014, 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 do item 2, nos termos do presente Edital, de acordo com a Lei nº 8.112/90 e Processo nº 23075.037419/2014-52.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este edital, sendo executado pelo Núcleo de Concursos e pela Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná.
1.2 O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de 01 (uma) vaga para o cargo Médico/Infectologia, do Nível de Classificação E, no quadro de pessoal da Universidade Federal do Paraná,

para alocação no município de Curitiba.
2 DA ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS, VAGAS E OUTROS DADOS
2.1 O cargo e o número de vaga é o seguinte:

C a rg o Código Nível de classificação Nº de vagas
geral

Nº de vagas
concorrência geral

Nº de vagas portadores de
deficiência

Nº de vagas para Negros

Médico/ Infectologia 601 E 01 01 00 00

2.2 Os cargos, a escolaridade exigida e a carga horária semanal são os seguintes:

C a rg o Escolaridade Exigida* Carga horária semanal
Médico/ Infectologia Curso Superior em Medicina 20 horas

* A escolaridade exigida foi definida conforme Lei 11.091, de 12/01/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico - Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais
de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação e dá outras providências.

2.3 A remuneração inicial para o cargo é de R$ 3.392,42 (três mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).
2.4 Os conteúdos programáticos do presente Concurso estarão disponibilizados a partir do início das inscrições nos endereços eletrônicos www.nc.ufpr.br e www.progepe.ufpr.br e, deverão ser considerados

parte integrante deste edital.
2.5 No momento da investidura no cargo, o candidato deverá comprovar o respectivo registro no Conselho competente, bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador,

relacionadas às habilitações para o exercício do cargo.
2.6 A não apresentação da documentação citada no item 2.5, implicará no impedimento de posse do candidato aprovado.
3 DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
3.1 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito a inscrição nos Concursos Públicos para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras,

de acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal, e § 2º do Art. 5º, da Lei nº 8.112/90 de 11/12/1990.
3.2 Conforme estabelecido no Art. 37, § 1º do Decreto nº 3.298/99, o percentual mínimo de reserva de vagas a portadores de deficiência é de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, e o máximo é de

20% (vinte por cento), conforme estabelece o Art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90.
3.3 Considerando o percentual citado no item 3.2, não se aplica a reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiências com relação aos cargos que ofereçam menos de 05 (cinco) vagas.

15.3 Requerimento que verse sobre solicitação de alteração
de lotação funcional, referente a servidor, cuja posse tenha ocorrido
em decorrência de sua aprovação através do Concurso Público regido
pelo presente Edital, somente, será examinado pela área de gestão de
pessoas da UFPR, após a conclusão do período de estágio probatório
do respectivo requerente.

16 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
As atribuições do cargo de que trata o presente edital estarão

disponibilizadas a partir do início das inscrições nos endereços ele-
trônicos www.progepe.ufpr.br e www.nc.ufpr.br e, deverão ser con-
sideradas partes integrantes deste Edital.

17 DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 Será, automaticamente, eliminado do Concurso, o can-

didato que não cumprir as normas estabelecidas ou não preencher
todos os requisitos previstos no Edital.

17.2 O candidato que necessitar de declaração de partici-
pação no Concurso Público, deverá dirigir-se à Inspetoria do seu local
de realização da prova, somente, no dia do Concurso.

17.3 A classificação, além das vagas ofertadas no presente
Concurso Público, não assegura ao candidato o direito de ingresso
automático no quadro de servidores, mas apenas a expectativa de ser
nomeado, seguindo a rigorosa ordem classificatória, sendo que a
nomeação fica condicionada à observância das disposições legais
pertinentes e, sobretudo, ao interesse e conveniência da Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná.

17.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no Concurso Público.

17.5 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital,
somente, poderão ser realizadas por intermédio de outro Edital.

17.6 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço
perante a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
do Paraná, situada a Rua Dr. Faivre, nº 590 - Centro, Curitiba - PR,
enquanto o Concurso estiver dentro do prazo de validade.

17.7 É de inteira responsabilidade do candidato a interpre-
tação deste Edital, bem como o acompanhamento da publicação de
todos os atos, instruções e comunicados ao longo do período em que
se realiza este Concurso Público, não podendo deles alegar des-
conhecimento ou discordância.

17.8 O Núcleo de Concursos poderá, por motivos relevantes,
cancelar ou anular as provas em um ou mais locais de provas, de-
vendo os candidatos afetados submeter-se a novas provas em datas e
locais fixados pelo Núcleo de Concursos, sem necessidade de pa-
gamento de nova taxa de inscrição.

17.9 O Concurso será válido por um ano a contar da data de
homologação, podendo ser prorrogado por mais 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. 12 da Portaria nº 450 de 06/11/02.

17.10 A qualquer tempo, poderá ser anulada a inscrição do
candidato, se for verificada falsidade e/ou irregularidade nas decla-
rações e/ou documentos apresentados.

17.11 As despesas relativas à participação no Concurso Pú-
blico serão de responsabilidade do candidato.

17.12 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do Concurso.

17.13 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação
em Diário Oficial da União.

ADRIANO DO ROSÁRIO RIBEIRO
Pró-Reitor
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