REITORIA

EDITAL Nº 015/2018
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto da UERR, em seu Art. 22, aprovado pelo Decreto
no 24.022-E de 10 de outubro de 2017, o Decreto nº 012-P de 04 de janeiro de 2016, a Lei nº
581 de 16 de janeiro de 2007 e suas alterações, em conformidade com o Edital de
Homologação no 006/2018 publicado no DOE no3174 de 05 de fevereiro de 2018, do
Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professor Efetivo Doutor Nível I da
Universidade Estadual de Roraima, CONVOCA o candidato THIAGO CESAR REIS
PEREIRA com vistas à apreciação da Junta Médica Oficial e apresentação de documentos,
observadas as seguintes condições:
1. A avaliação da junta médica oficial e a apresentação dos documentos
exigidos para a posse dar-se-ão, em momento anterior à posse, da seguinte forma:
1.1 Quanto à avaliação médica, para atestar a aptidão física e mental para o
exercício do cargo, o candidato deverá comparecer à Junta Médica Oficial do Estado situada
no prédio da Faculdade Cathedral, Bloco II, na Avenida Luís Canuto Chaves, 293, Caçari,
CEP 69.307-0503, no dia 15 de março de 2018, às 7h:30min, para apresentação dos exames
constantes no Anexo II deste Edital e submissão à referida avaliação (informamos que a Junta
médica poderá solicitar outros exames complementares);
1.2. No dia 15 de março de 2018, das 10h às 13h, o candidato deverá
comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da UERR, para apresentação dos
documentos previstos no Anexo III deste Edital;
1.3. Cumprida as exigências constantes nos subitens anteriores, será dada
posse aos candidatos em 19 de março de 2018, no CONUNI da UERR, às 10hs;
2. Caso os candidatos convocados não compareçam a qualquer uma das datas
estabelecidas no presente Edital serão automaticamente desligados do certame.
Boa Vista, 06 de março de 2018.
REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS
Reitor
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ANEXO I
Exames Admissionais obrigatórios “válidos por trinta dias” que o candidato convocado
deverá apresentar quando do comparecimento à inspeção médica.
1. Hemograma Completo
2. ABO + RH
3. Glicemia de Jejum
4. Uréia
5. Creatina
6. Lipidograma Completo
7. VDRL
8. EAS
9. EPF (exame parasitológico de fezes)
10. RX de tórax - com laudo
11. Avaliação Cardiológica: acima de 40 anos
11.1 Avaliação clínica do cardiologista
11.2 ECG - com laudo
12. Exame oftalmológico - com laudo
13. Exame Otorrinolaringológico – com laudo
14. Audiometria Tonal – com laudo
15. Laringoscopia – com Laudo
16. Exame de Sanidade Mental.
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ANEXO II
Documentos obrigatórios que o candidato convocado deverá apresentar para posse:


























Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma Escolar, devidamente registrado, para o
cargo inscrito e de acordo com a escolaridade mínima exigida;
Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma de Pós-Graduação, devidamente
registrado;
Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira de Identidade;
Original e cópia ou cópia autenticada do CPF;
Original e cópia ou cópia autenticada do PIS/PASEP;
Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Original e cópia ou cópia autenticada do Título de Eleitor;
Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão de Casamento, se for o caso;
Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
Original e cópia ou cópia autenticada do Comprovante de Residência;
Original e cópia ou cópia autenticada do Certificado de Reservista, Dispensa de
Incorporação ou outro documento de quitação com o serviço militar, para o sexo
masculino;
Declaração de Bens, conforme modelo da Instituição;
Declaração de Bens (cônjuge), conforme modelo da Instituição;
Declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função pública, conforme
modelo da Instituição;
Declaração de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, conforme modelo da
Instituição;
Relação dos dependentes para fins de imposto de renda, conforme modelo da Instituição;
Relação dos dependentes previdenciários, conforme modelo da Instituição;
Informações Bancárias para fins de depósito do salário, conforme modelo da Instituição;
Uma foto 3 x 4 recente;
Fotocópia do recibo da última Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento;
Certidão Negativa da Receita Estadual – Secretaria Estadual da Fazenda;
Certidão do Cartório Eleitoral comprovando a quitação com as obrigações eleitorais;
Certidão Negativa da Receita Federal;
Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Comum, Varas Criminais e Cíveis, onde
residiu nos últimos cinco anos, válida por trinta dias;
Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal.

Informamos que as declarações supracitadas estão disponíveis no Departamento de Recursos
Humanos e no site da UERR www.uerr.edu.br
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