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EDITAL N° 003/2021 

 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA, DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, no uso de suas 
atribuições legais, bem como atendendo aos termos do Decreto Estadual nº 7.116, de 28/01/2013, 
e considerando a autorização governamental exarada no Protocolo 13.263.348-7, os Editais n° 
073/2016, n° 084 e n° 112/2018 – DRH/SEAP, bem como o contido no Protocolo nº 17.197.012-1. 

 

Considerando o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de propagação do novo 

corona vírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para causar surtos; 

Considerando o aumento exponencial dos casos do novo corona vírus (COVID-19) no Brasil; 

Considerando o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março 

de 2020, que a contaminação com o novo corona vírus (COVID-19) caracteriza pandemia; 

Considerando as recomendações dos centros e departamentos de saúde e decretos no sentido de 

evitar aglomerações de pessoas; 

Considerando as determinações contidas nos Decretos Estaduais n° 4.230, de 16 de março de 

2020, e n° 4.263, de 16 de março de 2020; 

Considerando a necessidade de ajudar a controlar a epidemia do novo corona vírus no país; 

resolve 

                  TORNAR PÚBLICA 

 

1. A reconvocação sub judice (autos 11658-75.2019.8.16.0182), de Bruna Burgel Cantu, RG n° 
61778217, Inscrição n° 82.734-7, do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de 
Saúde Profissional, na função de Farmacêutico, do município de Pato Branco, do Quadro Próprio 
dos Servidores da Saúde - QPSS, da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, para realizar a 
Avaliação Médica nos termos do estabelecido no subitem 1.2. e no item 11. e seus subitens, do 
Edital n° 73/2016, e dos itens 2., 3. e 4. do Edital n° 084/2018 – DRH/SEAP, de 20 de julho de 
2018. 

 

1.1. A Avaliação Clínica indicada no item 4. do Edital n° 084/2018 – DRH/SEAP, se realizará no 
local, data, horário e endereço, conforme abaixo indicados. 

 
Local: HEMONUCLEO DE PATO BRANCO 
Data: 08/02/2021 
Horário: das 08:00h às 12:00h 
Endereço: Rua Paraná, 1633 – Sambugaro – Pato Branco - PR 
Contato: (46) 3309-2423 falar com: Gilmara 

 
1.1.1. A candidata convocada deverá apresentar-se para a Avaliação Clínica, com 5 (cinco) 
minutos de antecedência, conforme o disposto no item 1.1. do presente Edital. 
 
1.1.2. O uso de máscara é obrigatório para a realização da Avaliação Clínica, não será 
permitido o ingresso de acompanhante do candidato no local da Avaliação Clínica. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=85041&indice=1&totalRegistros=1
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2. Tornar sem efeito sub judice o item 2. do Edital n° 112/2018 – DSRH/SEAP, de 18 de setembro 
de 2018, na parte de excluiu, a candidata indicada no item 1. do presente Edital, do Concurso 
Público para provimento do cargo de Promotor de Saúde - Profissional, do Quadro Próprio dos 
Servidores da Saúde - QPSS, da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, regido pelo Edital n° 
73/2016 - DRH/SEAP, de 27 de julho de 2016. 

 

 

Curitiba, 13 de janeiro de 2021. 

 

 

Luiz Gustavo Sulek Castilho 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Previdência. 

 
 


