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Art  2º  -  O(a)  candidato(a)  deverá  entregar  toda  a  documentação
relacionada  neste  Edital  em  formato  digitalizado,  para  o  e-mail
"daniele.bona@unespar.edu.br" até o dia 23 de junho de 2021:

I. Cédula de Identidade do Estado do Paraná.
II. Certidão de Nascimento/Casamento.
III. CPF.
IV. Título  de  Eleitor  e  o  comprovante  de  quitação do serviço

eleitoral.
V. Carteira de Trabalho e Previdência Social (onde consta o nº

da carteira, qualificação civil).
VI. Número e data de cadastramento no PIS/PASEP, se já for

cadastrado.
VII. Carteira  de  Reservista  para  maiores  de  18  anos  do sexo

masculino  e  menores  de  45  anos  do  sexo  masculino,  conforme  Lei
4.375/1964.

VIII. Diploma  de  Graduação  acompanhado  do  respectivo
Histórico Escolar (requisito mínimo);

IX. Diploma de Pós-Graduação – acompanhado do respectivo
Histórico Escolar (conforme requisito mínimo da vaga);

X. Certidão  de  Nascimento  de  filhos  menores  de  21  anos,
quando for o caso.

XI. Número do RG dos dependentes (Cônjuge e/ou filhos)
XII. Número de Conta Corrente e agência do Banco do Brasil.
XIII. Comprovante de endereço atual,
XIV. Atestado  de  capacidade  laborativa  (às  expensas  do

candidato) expedido por profissional credenciado junto ao Conselho de
Medicina, que o considere apto para o exercício da função objeto da
contratação.

XV. Comprovante  de  consulta  a  qualificação  cadastral  com
situação  “REGULAR”,  realizada  através  do  site
consultacadastral.inss.gov.br, em cumprimento às disposições contidas
no   Decreto Federal nº 8.373/2014 e Resoluções do Comitê Gestor do
eSocial (Federal) nº 1/2015 e nº 4/2015.
Parágrafo  Primeiro  –  Para  a  celebração do contrato,  além dos  itens
mencionados acima, o candidato deverá preencher e enviar por e-mail,
os seguintes formulários:
I - Declaração de bens e rendimentos;
II  -  Declaração de acúmulo de cargo,  emprego,  função (em caso de
acúmulo, cópia do holerite)
Art.  3º  -  O(a)  candidato(a)  convocado  por  este  Edital,  que  não
encaminhar por e-mail a documentação no prazo estabelecido no Art. 2º
será considerado desistente da vaga.  Neste  caso,  será convocado o
candidato com classificação imediatamente posterior.
Art.  4º  -  Os casos omissos a este Edital,  serão resolvidos pela Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento - PROGESP e pela
Reitoria da UNESPAR.

Curitiba, 08 de junho de 2021.

Edmar Bonfim de Oliveira Maria Perpétua Abib Antero
Vice-Reitor - UNESPAR   Pró-Reitora –PROGESP

100183/2021

Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná 

GABINETE DA REITORIA - EDITAL Nº 073/2021-GRE
CONVOCA, A CANDIDATA ANA PAULA SONE, APROVADA NO 2º PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DA 
UNIOESTE, POR PRAZO DETERMINADO, EM REGIME ESPECIAL, PARA 
ACEITE DA VAGA.
O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais; considerando o Ato Executivo nº 045/2019-GRE, de 
16 de outubro de 2019, a qual aprovou a planilha de vagas a integrar o 2º Processo Seletivo 
Simplificado/2019 para docentes da Unioeste; considerando o mandado de Segurança c/c 
Pedido de Liminar n° 0005314-46.2021.8.16.0021 - PROJUDI do Poder Judiciário – Vara 
da Fazenda Pública – Comarca de Cascavel, RESOLVE:
Art. 1º Convocar, a candidata ANA PAULA SONE, a  qual  foi aprovada, no 2º Processo 
Seletivo Simplificado/2019 da Unioeste, na matéria de Química Geral do Centro de 
Ciências Exatas do Campus de Toledo, por força de Decisão Judicial integrante do mandado 
de Segurança c/c Pedido de Liminar n° 0005314-46.2021.8.16.0021 - PROJUDI do Poder 
Judiciário – Vara da Fazenda Pública – Comarca de Cascavel.
Art. 2º A candidata, convocada por este Edital, deverá agendar horário na Seção  de  
Recursos  Humanos  dos  Campi, no período de 15 a 30 de junho de 2021, no horário 
das 08 às 11h30min e das 14 às 17 horas. A íntegra deste edital pode ser conferida no 
site: https://www.unioeste.br/portal/interno/docente-pss/742-2019/52919-2-pss-2019.

Publique-se. Cumpra-se.
Cascavel, 15 de junho de 2021.

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Reitor

100467/2021

GABINETE DA REITORIA - EDITAL Nº 074/2021-GRE
CONVOCA, EM DÉCIMA QUARTA CHAMADA, CANDIDATO APROVADO 
NO 2º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2019, DE AGENTE UNI-
VERSITÁRIO, PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE UNIVERSITÁRIO POR 
PRAZO DETERMINADO.
O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais; considerando o Edital nº 037/2019-GRE, de 
02 de maio de 2019, de Normatização e Abertura de inscrições do 2º Processo Seletivo 
Simplificado 2019, de agente universitário, publicado no DIOE nº 10428, de 03 de maio de 
2019; considerando o Edital nº 080/2019-COGEPS, de 09 de julho de 2019, de resultado 
final do 2º Processo Seletivo Simplificado 2019 de agente universitário, homologado pela 

Portaria nº 3077/2019-GRE, de 10 de julho de 2019, publicada no DIOE nº 10476 de 
12 julho de 2019; considerando o memorando nº 078/2021 – DG campus de Francisco 
Beltrão de 22 de abril de 2021, TORNA PÚBLICO:
Art. 1º A convocação do candidato aprovados no 2º Processo Seletivo Simplificado 2019, 
realizado pela Unioeste para contratação de Agente Universitário por prazo determinado, 
relacionado no Anexo deste Edital, para aceite de vaga e entrega de documentação, bem 
como, a realização de exames pré-admissionais para a obtenção do Atestado de Saúde 
Ocupacional, para fins de contratação.
Art. 2º O candidato convocado, relacionado no Anexo deste Edital, deverá se dirigir à 
Seção de Recursos Humanos do Campus de Francisco Beltrão, no período de 16 a 22 
de junho de 2021, em horário a ser agendado das 8h30min às 11h30min ou das 14 às 17 
horas, munidos da competente documentação relacionada neste Edital e para recebimento 
das instruções complementares para o processo de contratação. A íntegra deste edital está 
disponível em: https://www.unioeste.br/portal/cogeps/concursos/agente-universitario/738-
2019/52915-2-pss-2019

Publique-se. Cumpra-se.
Cascavel, 15 de junho de 2021.

ALEXANDRE ALMEIDA WEBBER
Reitor

Anexo ao Edital nº 074/2021, de 15 de junho de 2021.

Exame clínico; Hemograma Completo; Glicemia em jejum; Colesterol total e 
frações; Triglicerídeos; Creatinina; T.G.P.; T.G.O.; HBs-Ag; Anti HBs; Parcial 
de urina; Comprovante de vacinação conforme calendário vacinal do adulto:
- Exame clínico admissional conforme Art. 3º deste Edital.

CANDIDATO CONVOCADO
CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO
Função: Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
Maria Daniela Mendes 8.502.142-7 1º lugar

100492/2021

Secretaria de Infraestrutura 
e Logística 

Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina - APPA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

O Diretor Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina -APPA, Es-
tado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no 
Edital de abertura 01/2016 e posterior retificação, em conformidade com a Constituição 
Federal, Lei nº 12.815/13, Lei n.º 17.895/13, itens 20 e 21 do Edital 01/2016 e demais 
disposições atinentes à matéria, considerando a Publicação da Resolução CONSAD/
APPA n° 05 de 28 de maio de 2021, no Diário Oficial do Estado, considerando a pror-
rogação do prazo de validade, por mais 02 anos, a contar de 04 de fevereiro de 2019, do 
Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2016, devidamente publicado no Diário 
Oficial nº 9879, de 03 de fevereiro de 2017 e suspensão do prazo de validade, conforme 
Art. 1º e seguintes da Lei 20.333 de 28 de Setembro de 2020, que suspende no Estado 
do Paraná os prazos de validade dos concursos públicos homologados, da administração 
pública direta ou indireta, enquanto perdurar a vigência do estado de calamidade pública 
declarado
por meio do Decreto nº 4.319, de 23 de março de 2020, em razão da pandemia do Coro-
navírus SARS-CoV-2, CONVOCA os seguintes classificados no Concurso Público nº 
01/2016:
ANALISTA PORTUÁRIO
Advogado:
0200302081 - STEPHANIE AVILA FONSECA DIAS
0465802081 - LUIZ CESAR RIBEIRO
Os classificados, e neste ato convocados, deverão comparecer à sede da Administra-
ção dos Portos de Paranaguá e Antonina, localizada na Av. Airton Senna da Silva, 161, 
Dom Pedro II, Paranaguá-PR, no período de 16 a 22 de junho de 2021, 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 e Carteira de Identidade Profissional de Ad-
vogado - OAB); declaração de não acumulo de cargo ou empregos; declaração de rece-
bimento 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 do PIS/PASEP; 
Certidão de Casamento ou
Nascimento; Comprovante de Residência); Certidão de Nascimento dos filhos e atestado 
de vacina dos filhos menores de 05 (cinco) anos; Carteira de Vacinação (antitetânica, 
febre amarela, hepatite ‘B’); Curriculum Vitae completo; 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 administ-
ração, 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 do DIOE, no site desta administração e fixe-se cópia em
todos os prédios da APPA.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 14 de junho de 2021.
Luiz Fernando Garcia da Silva

Diretor Presidente
100200/2021


