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EDITAL Nº 005/2019 – CHAMADA PÚBLICA DE REDISTRIBUIÇÃO PARA 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de            

suas atribuições, e por delegação de competência do Magnífico Reitor da Universidade 

Federal do Paraná, conforme Portaria nº 2.590 de 26/09/97 e Portaria nº 829 de 12/12/2017, 

torna público para conhecimento dos interessados, o Edital de Chamada Pública de 

Redistribuição de Técnico Administrativo. 

 

1. Disposições Gerais 

1.1 Considerando que redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, 

ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do 

mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados o interesse da 

administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência das atribuições do 

cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, 

mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade 

entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão, a Universidade 

Federal do Paraná torna público o Edital de inscrição para proceder a seleção de servidores 

ocupantes de cargos da carreira técnico administrativa, de outras IFES, interessados em 

redistribuição para esta Instituição. 

1.2 A redistribuição por meio de processo seletivo dar-se-á quando envolver a 

disponibilização de código de vaga desocupado pela Universidade Federal do Paraná,  em 

contrapartida.  

1.3 O processo seletivo será realizado, somente, para cargos, para os quais, no âmbito da 

UFPR, não haja concurso público em andamento ou vigente, com candidatos 

remanescentes. 

1.4 Os procedimentos relacionados à redistribuição, ficarão a cargo da Coordenadoria de 

Planejamento de Pessoal/PROGEPE que, na etapa da seleção, convocará a unidade para a 

qual se destina a vaga para que esta, proceda a seleção e defina resultado, observadas as 

normas estabelecidas no presente edital que está consubstanciado nas diretrizes definidas 
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pelo Plano de Carreira e Cargos dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação - 

PCCTAE e nas autorizações do Ministério da Educação no que se refere ao Quadro 

Referência dos Servidores Técnicos Administrativos - QRSTA/UFPR. 

 

2. Dos Cargos 

Da especificação 

Os cargos, o nível de classificação, o número de vagas e a localidade de atuação são os 

descritos na tabela, conforme especificação abaixo: 

Cargo Nível de 
Classificação 

Campus/Cidade Nº de Vagas 

Biólogo E Curitiba 02 

Médico/Área Perícia Médica E Palotina 01 

Médico/Área Psiquiatria E Curitiba 01 

Técnico em Farmácia D Curitiba 01 

Técnico em Radiologia D Curitiba 02 

 

Escolaridade exigida e a carga horária semanal  

Cargo Escolaridade exigida Carga horária 
semanal 

Biólogo 
Curso Superior em Ciências 
Biológicas e registro no Conselho 
competente. 

40 horas 

Médico/Área Perícia Médica Curso Superior em Medicina e 
registro no Conselho competente. 

20 horas 

Médico/Área Psiquiatria Curso Superior em Medicina e 
registro no Conselho competente. 

20 horas 

Técnico em Farmácia 
Ensino Médio Profissionalizante ou 
Médio Completo mais Curso Técnico 
na área 

40 horas 
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Técnico em Radiologia 
Ensino Médio Profissionalizante ou 
Ensino Médio Completo mais Curso 
Técnico na área 

24 horas 

 

3. Da descrição das atividades dos cargos 

Cargo: Biólogo 

DESCRIÇÃO: Realizar pesquisas sobre todas as formas de vida, efetuando estudos e 

experiências com espécimes biológicas para incrementar os estudos científicos e descobrir 

suas aplicações em vários campos. 

ATIVIDADES: Realizar pesquisas na natureza e em laboratórios, estudando origem, 

funções, estruturas, distribuição, meio, semelhança e outros aspectos das diferentes formas 

de vida. Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-

os para permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões. Realizar 

estudos e experiências de laboratórios com espécimes biológicos. Preparar informes sobre 

suas descobertas e conclusões. Elaborar e aprimorar medicamentos preventivos e de 

tratamento de enfermidades. Produzir soro para diagnóstico de moléstias infecto-

contagiosas, infecciosas e parasitárias. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

dificuldade. 

Cargo: Médico/Área Perícia Médica 

DESCRIÇÃO: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 

realizar outras formas de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade. 

ATIVIDADES: Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes. Estabelecer 

conduta com base na suspeita diagnóstica. Solicitar exames complementares e/ou período 

de consulta. Determinar por escrito prescrição de drogas e cuidados especiais. Preencher e 

assinar formulários de internação, alta, cirurgia óbito. Realizar cirurgias, anestesias e 

tratamento específicos de rotina e emergência e fazer anotações pertinentes no prontuário. 

Participar na execução dos programas de atendimeto, ensino e pesquisa médica e da equipe 

multiprofissional. Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo clínico. 

Participar da avaliação da qualidade de assistência médica prestada ao paciente, com os 
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demais profissionais de saúde no programa de melhoria da assistência global. Cumprir 

normas e regulamentos do Hospital. Terá especialização de acordo com a necessidade da 

Instituiçãoe designado como tal: Médico pediatra. Médico obstetra. Médico cardiologista. 

Médico de segurança do trabalho etc. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

dificuldade. 

Cargo: Médico/Área Psiquiatria 

DESCRIÇÃO: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 

realizar outras formas de tratamento, fazer cirurgias, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade. 

ATIVIDADES: Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes. Estabelecer 

conduta com base na suspeita diagnóstica. Solicitar exames complementares e/ou período 

de consulta. Determinar por escrito prescrição de drogas e cuidados especiais. Preencher e 

assinar formulários de internação, alta, cirurgia óbito. Realizar cirurgias, anestesias e 

tratamento específicos de rotina e emergência e fazer anotações pertinentes no prontuário. 

Participar na execução dos programas de atendimeto, ensino e pesquisa médica e da equipe 

multiprofissional. Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo clínico. 

Participar da avaliação da qualidade de assistência médica prestada ao paciente, com os 

demais profissionais de saúde no programa de melhoria da assistência global. Cumprir 

normas e regulamentos do Hospital. Terá especialização de acordo com a necessidade da 

Instituiçãoe designado como tal: Médico pediatra. Médico obstetra. Médico cardiologista. 

Médico de segurança do trabalho etc. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

dificuldade. 

Cargo: Técnico em Farmácia  

DESCRIÇÃO: Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção 

de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas; 

controlar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-primas e equipamentos; 

documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

ATIVIDADES: Efetuar manutenção de rotina: higienizar equipamentos e utensílios de 

laboratório; solicitar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos; encaminhar para 
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descarte o material contaminado.Controlar estoques: fazer pedidos; repor estoques de 

medicamentos; conferir embalagens; efetuar trocas de produtos; encaminhar produtos 

vencidos aos órgãos competentes. Documentar atividades e procedimentos: registrar 

entrada e saída de estoques; listar manutenções de rotina; relacionar produtos vencidos; 

controlar condições de armazenamento e prazos de validade; documentar dispensação de 

medicamentos; documentar aplicação de injetáveis; registrar movimentação de 

medicamentos de controle especial. Trabalhar de acordo com as boas práticas de 

manipulação e dispensação:Utilizar equipamento de proteção individual (EPI); aplicar 

técnicas de segurança e higiene pessoal; separar material para descarte; seguir 

procedimentos operacionais padrões; cumprir prazos estabelecidos. Atender usuários: 

interpretar receitas; sugerir genéricos e similares; dispensar medicamentos; orientar 

consumidores sobre uso correto, reações adversas e conservação dos medicamentos; 

realizar farmacovigilância; separar medicamentos em drogarias hospitalares. Participar de 

campanhas sanitárias. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Cargo: Técnico em Radiologia 

DESCRIÇÃO: Executar exames radiológicos sob supervisão do médico radiologista e 

revelação de chapas radiológicas. 

ATIVIDADES: Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia 

requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho. 

Colocar filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no filme, 

para bater as chapas radiográficas.  

Preparar o paciente para assegurar a validade do exame. 

Colocar o paciente nas posições, medindo distâncias para focalização da área a ser 

radiografada.  

Acionar o aparelho de raio x, observando as instruções de funcionamento. 

Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa chassi ou outro meio, 

para ser feita a revelação do filme. 

Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes. 

Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor. 
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Manter a ordem e a higiene do ambiente do trabalho, seguindo normas e instruções, para 

evitar acidentes. 

Pode operar máquinas reveladoras automáticas para revelação, fixação e secagem de chapas 

radiográficas.  

Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

 
4. Dos requisitos para participação na Seleção 

4.1. São condições, para participação no processo seletivo para redistribuição, que o 

candidato: 

4.1.1 esteja em efetivo exercício, no mesmo cargo e na mesma carreira para o qual pleiteia 

a redistribuição;  

4.1.2  não esteja respondendo sindicância ou processo administrativo disciplinar na 

respectiva IFES de origem;  

4.1.3  tenha sido aprovado em, pelo menos em 01(uma),  das etapas da  avaliação de estágio 

probatório; 

4.1.4 não tenha sofrido nenhuma das penalidades previstas no artigo 127, da Lei n. 

8.112/1990, nos últimos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores à data de publicação do 

presente Edital; (I-advertência; II – suspensão; III – demissão; IV – cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade; V – destituição de cargo em comissão; VI – destituição 

de função comissionada). 

4.1.5  tenha disponibilidade para trabalhar em dias e turnos de funcionamento estabelecidos 

pela  Instituição. 

 

5.  Das inscrições  

5.1  Ao se inscrever, o candidato assume total responsabilidade pelas informações prestadas 

no formulário de inscrição (Anexo I), arcando com as consequências de eventuais erros de 

preenchimento, bem como em relação a documentação apresentada. 

 5.2 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste 

Edital e das demais normas do processo seletivo, dos quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 
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5.3  O período de inscrição será de 02/01/2020 a 31/01/2020.   Para efetuar a inscrição, o 

candidato deverá preencher corretamente o formulário disponível no sitio eletrônico 

www.progepe.ufpr.br, enviar para o e-mail cpp.redistribuicao@ufpr.br, anexando 

necessariamente os seguintes documentos: 

     a)  carta de intenção dirigida à Coordenadoria de Planejamento de Pessoal, descrevendo 

sobre a motivação profissional que fundamenta a solicitação; 

     b) currículo simplificado com no máximo 4 páginas, descrevendo experiência de 

trabalho desenvolvido em relação ao cargo que ocupa na carreira; 

      c) histórico funcional do servidor, emitido pela unidade de gestão de pessoas do órgão 

de origem, no qual deverá constar o timbre e assinatura da respectiva unidade de emissão, 

contendo: 

 data de nascimento; 

 nível de escolaridade; 

 especialidade e habilitação profissional; 

 número de faltas injustificadas; 

 licenças, afastamentos; 

 lotação atual; 

 classe e nível; 

 tempo de serviço no órgão e no serviço público federal; 

d) cópia da última avaliação de estágio probatório; 

e) declaração se está respondendo a processo administrativo disciplinar ou de 

sindicância, emitida com assinatura e timbre da respectiva unidade responsável pelo 

assunto, no órgão de origem; 

f) cópia da publicação no Diário Oficial da União referente a portaria de nomeação no 

cargo; 

      g) certidão negativa das penalidades previstas no art. 127, da Lei n. 8.112/1990, nos 

últimos 5 (cinco) anos: (I- advertência; II – suspensão; III – demissão; IV – cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade; V – destituição de cargo em comissão; VI – destituição 

de função comissionada); 
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5.4 A UFPR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida no prazo 

estabelecido por motivos de ordem técnica, bem como outros de fatores que impossibilitem 

a transferência de dados. 

5.5 A constatação de irregularidade nas declarações prestadas pelo candidato  acarretará na  

exclusão do mesmo do processo de seleção, sem qualquer ônus para a UFPR.  

5.6 A não apresentação da documentação de que trata o Item 5.3 nos termos e prazos 

fixados implicará na eliminação do candidato. 

5.7 O candidato que desistir de participar do processo de redistribuição, após ter efetuado 

inscrição, deverá enviar e-mail comunicando sua desistência para 

cpp.redistribuicao@ufpr.br 

 

6. Da seleção e classificação 

A seleção será feita por meio de: 

6.1 Conferência da documentação encaminhada pelo candidato, a ser realizada pela 

Coordenadoria de Planejamento de Pessoal. 

6.1.1 O candidato que não apresentar a documentação exigida, conforme disposto no item 

5.3 deste edital, será eliminado do processo de seleção. 

6.2  Entrevista, restrita aos candidatos aprovados na etapa da conferência documental, 

realizada presencialmente ou por vídeo conferência pelo Diretor do Setor/Câmpus e/ou Pró-

Reitor da unidade onde a vaga será alocada, sendo que o Diretor/Pró – Reitor poderá ser 

substituído pelo Chefe de Departamento ou Membros da Administração, designados para 

essa finalidade. 

6.2.1 Os candidatos selecionados para a etapa da entrevista, serão convocados por meio de 

edital específico de convocação, a ser divulgado no endereço eletrônico  

www.progepe.ufpr.br 

6.3 Os critérios para seleção e classificação são: 

a) conhecimento de ferramentas e recursos tecnológicos para o exercício de atividades 

relacionadas às competências da área/setor à que se destina a vaga;  

b) conhecimento de fluxos de trabalho correlacionados ao cargo e a natureza de atividades 

da área a que se destina a vaga; 
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c) habilidades apresentadas no que se refere a trabalho em equipe, a percepção entre o 

trabalho que desempenha e o grau de satisfação dos usuários que o recebem e o 

reconhecimento dos limites envolvidos   entre  a necessária  autonomia técnica e o  respeito 

aos níveis hierárquicos estabelecidos no ambiente de trabalho.   

d) Parecer emitido pelo responsável da unidade detentora da vaga, indicando o candidato 

que apresenta o perfil que melhor atende a necessidade do trabalho da respectiva unidade.  

6.4 A  apresentação da documentação exigida e a entrevista terão caráter eliminatório.  

 

7. Dos resultados  

7.1 Após a homologação do resultado final da seleção, será divulgado a relação dos 

aprovados no endereço eletrônico www.progepe.ufpr.br, até o dia 02/03/2020, de acordo 

com o número de vagas ofertadas no edital. 

7.2  Não haverá lista de espera. Serão divulgados apenas os candidatos aprovados dentro do 

número de vagas ofertadas no Edital.  

7.3 Serão abertos processos de redistribuição  para os  selecionados que, com a devida 

instrução necessária, serão encaminhados às respectivas instituições de origem para 

apreciação, manifestação e, havendo concordância, encaminhamento ao Ministério da 

Educação.  

 

8. Disposições Finais  

8.1 A inscrição neste processo seletivo não gera, aos inscritos, o direito de serem 

redistribuídos,  mas sim a expectativa de redistribuição, sendo que prevalecerá o interesse 

da Administração e as normativas do Ministério da Educação.  

8.2  Não serão aceitos documentos fora das datas estabelecidas,  nem justificativa para o 

não cumprimento dos prazos.  
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8.3  A documentação utilizada para inscrição para este Edital não será reaproveitada para 

outros processos seletivos de redistribuição.  

 

 

 

      Curitiba, 11 de dezembro de 2019.  

 

 

                                                     DOUGLAS ORTIZ HAMERMÜLLER  

                                                  Pró-Reitor de Gestão de Pessoas  
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 
Edital de Chamada Pública Nº 005/2019 – Redistribuição de Técnico Administrativo 

Nome do requerente: 

Matrícula SIAPE: 

Instituição de Origem: 

Cargo:                                                       Nível de Classificação:                                                                  

Data de Ingresso no Cargo: _____/_____/______ 

 

E - mail: _____________________________ 

 

Telefone celular (    ) _____________________ 

 
Nº de Telefone da Instituição de Origem: (    ) ________________________________________ 
  
Venho manifestar meu interesse na redistribuição para a Universidade Federal do Paraná, na  vaga 
destinada ao: 
 
(  ) cargo Biólogo -  Curitiba 
 
(  ) cargo Médico/Área Perícia Médica -  Palotina 
 
(  ) cargo Médico/Área Psiquiatria -  Curitiba 
 
(  ) cargo Técnico em Radiologia -  Curitiba 
 
(  ) cargo Técnico em Farmácia - Curitiba 
 
Segue documentação conforme exigida no Edital nº 005/2019, solicitando a devida análise. 

 

Data: _____/_____/_____                                        _____________________________________ 

                                                                                        Assinatura do requerente/da requerente 

                                                               

ATENÇÃO 

O presente formulário preenchido, assinado e digitalizado deverá ser encaminhado para o endereço 
eletrônico cpp.redistribuicao@ufpr.br, juntamente com os documentos exigidos no Edital nº 005/2019- 
Redistribuição Técnico Administrativo. 

 O preenchimento deste formulário não garante a efetivação da redistribuição para a Universidade Federal 
do Paraná. 

 
Rua Dr. Faivre, 590, 2º andar, CEP 80060–140  Curitiba – Paraná  


