
 

 

COMUNICADO Nº: 012/2020                             Curitiba, 17 de março de 2020. 

Assunto: Resolução SEAP n.º 6957/2020 – Estabelece forma excepcional para entrega de atestados 

médicos - licenças médicas concedidas para os casos diagnosticados com coronavírus (COVID19) 

 

 

 

 

Prezados Gestores, 

Encaminhamos para conhecimento a Resolução SEAP n.º 6.957, de 17 de março 

de 2020, que será publicada no Diário Oficial do dia 18 de março de 2020, a qual estabelece 

forma excepcional para entrega de atestado médico pelos servidores que forem 

diagnosticados como caso suspeito ou confirmado de infecção pelo coronavírus (de que trata 

o Decreto n.º 4.230/2020) para avaliação e concessão de licenças médicas. 

Não será exigido o comparecimento pessoal para entrega do atestado médico dos 

servidores acometidos pela infecção pelo coronavírus. Os servidores deverão ser orientados 

a acessar o endereço eletrônico www.administracao.pr.gov.br/SAS ou ainda clicando no 

banner verde na página inicial da SEAP, conforme tela a seguir e preencher o requerimento 

eletrônico de licença médica, anexando os documentos exigidos pela Perícia Médica. 

Inserido ao Documento 62050 por Euziane de Souza Campos em: 17/03/2020 15:44. Assinado por: Luiz Gustavo Suleke Castilho em: 17/03/2020 15:56. Para mais informações acesse:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: cbce5a81e4f7fdad99bc8d84fd45e9f5

../COMUNICADO%20N.º%20012.2020/A
../COMUNICADO%20N.º%20012.2020/A
http://www.administracao.pr.gov.br/SAS


 

 

COMUNICADO Nº: 012/2020                             Curitiba, 17 de março de 2020. 

Assunto: Resolução SEAP n.º 6957/2020 – Estabelece forma excepcional para entrega de atestados 

médicos - licenças médicas concedidas para os casos diagnosticados com coronavírus (COVID19) 

 

 

 

 

Dúvidas quanto aos procedimentos estabelecidos na presente Resolução, deverão 

ser solicitadas à Divisão de Perícia Médica através dos seguintes telefones:                  (41) 

3883-6301 / 3883-6305 / 3883-6307 / 3883-6308 ou através do e-mail 

pericia_dims@seap.pr.gov.br. 

Atenciosamente, 

 

Luiz Gustavo Sulek Castilho 

Diretor de Recursos Humanos e Previdência 
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