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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 302/2011-PRH 
 

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições e considerando o Edital 
no 550/2010-PRH, de 1º de dezembro de 2010, resolve: 

TORNAR  PÚBLICA 

A convocação do candidato Renato Leão Rego , R.G. no 1.792.077-9/SP, aprovado no 
Concurso Público aberto por meio do Edital no 550/2010-PRH, para o cargo de Professor de 
Ensino Superior, na classe de Professor Titular, na área de conhecimento História e Teoria da 
Arquitetura e do Urbanismo pertinente ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
Modernistas, para realização de exame médico de caráter eliminatório. 

2 - O exame médico compreenderá avaliação oftalmológica(1), audiometria(2) e análise 
de exames complementares, que são: hemograma, plaquetas, urina I, glicose, colesterol, 
triglicerídeos, HDL - colesterol, LDL - colesterol, raio X de tórax P. A. com laudo, TSH e 
creatinina.  

(1) Exame realizado às expensas do candidato. 
(2) Com laudo do otorrino, caso a audiometria apresentar alteração. 

3 - Os exames podem ser realizados gratuitamente pelo Laboratório de Ensino e 
Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC) da UEM, localizado no Câmpus Universitário, Bloco K-
10, mediante agendamento prévio na Divisão de Serviço de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT), localizada no Câmpus Universitário, Bloco 02, 1º andar, 
telefones (44) 3011-4259 e (44) 3011-4039. Os exames laboratoriais podem ser realizados em 
laboratórios particulares às expensas do convocado. 

4 - De posse do resultado dos exames complementares, da audiometria e avaliação 
oftalmológica, o convocado deve agendar horário com o SESMT, pelo telefone (44) 3011-4520, 
para avaliação médica admissional com o médico do trabalho da UEM.  

5 - Todos os resultados dos exames laboratoriais devem ser apresentados em vias 
originais com assinatura do responsável e se obtidos pela Internet devem conter assinatura 
digitalizada.  

6 - A passagem para a classe de Professor Titular fica condicionada à avaliação 
médica, que deve ser realizada até o dia 21/12/2011, mediante apresentação da Ficha de 
Informações Médicas, do resultado dos exames complementares, das avaliações médicas e 
carteira de vacinação para a obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional. 

7 – O convocado deve informar à RES por meio do correio eletrônico concurso@uem.br 
a data agendada para a avaliação médica admissional. 

8 - Após a avaliação médica admissional, o Atestado de Saúde Ocupacional deve ser 
entregue, pelo convocado, à Divisão de Recrutamento e Seleção para os encaminhamentos 
necessários à passagem para a classe de Professor Titular. 

9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Recursos Humanos e 
Assuntos Comunitários da UEM. 

Maringá, 05 de dezembro de 2011. 

 

 
Profa. Dra. Sonia Lucy Molinari, 

Pró-reitora. 


