
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO e o
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições,
tornam público a convocação para  Perícia Médica dos candidatos classificados no Concurso
Público SEJUC nº 001/2020 – Edital de homologação do resultado final e classificação, de 29
de setembro de 2021.

1. DO EXAME MÉDICO-PERICIAL
1.1 A convocação para entrega dos exames biométricos  e avaliação médica terá a seguinte
ordem: Dia, Local, Endereço e Horário:

Dia: 22, 23 e 24 de novembro de 2021
Local: Secretaria da Gestão Estratégica e Administração 
Endereço: Rua: Waldner Jorge Ferreira da Silva, 237-307 - Caçari, Boa Vista - RR,
69307-665
Horário: 14h30 as 18h00

1.2  Os  candidatos  deverão  providenciar  às  suas  expensas  e  apresentar  à  Junta  Médica  os
exames constantes do Anexo I deste Edital de Convocação.

1.3  Em  todos  os  exames,  além  do  nome,  deve  constar,  obrigatoriamente,  o  número  do
documento  de  identidade  do  candidato,  sendo  motivo  de  inautenticidade  do  exame  a
inobservância ou a omissão do referido número.

1.4 Os portadores de deficiência deverão comprovar a alegada deficiência. No entanto, poderão
ser exigidos outros exames, a critério da Junta Médica.

1.5 A realização da perícia médica só se fará mediante a apresentação de todos os exames
relacionados, realizados nos últimos 30 (trinta) dias.

1.6 Os exames biométricos e a avaliação médica terão caráter unicamente eliminatório e os
convocados serão considerados aptos ou inaptos.

1.6.1 Os exames biométricos e a avaliação médica estarão sob a responsabilidade da Junta
Médica Oficial do Estado.

1.6.2 Os exames biométricos e a avaliação médica objetivam aferir se o nomeado goza de boa
saúde física para desempenhar as tarefas típicas do cargo.

1.6.3  Os  exames  biométricos  e  a  avaliação  médica  destinar-se-ão  à  constatação,  mediante
exame  físico  e  análise  dos  exames  laboratoriais  solicitados,  de  doenças,  de  sinais  ou  de
sintomas que inabilitem o convocado, segundo os critérios a seguir:
GERAIS: obesidade, defeitos físicos, congênitos ou adquiridos, com debilidade ou perda de
sentido ou de função; cirurgias mutiladoras, neoplasias malignas; doenças crônicas ou agudas
incapacitantes;
ESPECÍFICOS:  sopros,  arritmias  cardíacas;  hipotensão  ou  hipertensão  arterial  que  esteja
acompanhada de sintomas possua caráter  permanente ou dependa de medicação para o seu
controle; vasculopatias evidentes ou limitantes; hérnias; marcha irregular ou uso de aparelhos



ortopédicos; grandes desvios de coluna vertebral; artropatia crônica; redução dos movimentos
articulares;  doenças  ósseas,  distúrbios  importantes  da  mímica  e  da  fala;  disritmia  cerebral;
distúrbios  da  sensibilidade  táctil,  térmica  ou  dolorosa,  incoordenação  motora,  bem  como
doenças incuráveis.

1.7 Serão admitidos os convocados portadores de deficiência visual corrigida ou corrigível por
meio de uso de óculos ou de lentes de contato.

1.8 A partir do exame clínico e da avaliação dos exames laboratoriais  e complementares, o
candidato será considerado apto ou inapto para o exercício do cargo.

1.9  A  Junta  Médica,  após  a  análise  do  exame  clínico  e  dos  exames  laboratoriais  e
complementares do convocado, emitirá parecer conclusivo apenas da inaptidão.

1.10 No dia de realização dos exames biométricos e da avaliação médica, o convocado deverá
comparecer munido do documento original de identidade e dos exames necessários.

1.11 Os convocados  deverão comparecer  ao local  designado para a  realização  dos  exames
biométricos da avaliação médica e de entrega dos exames laboratoriais e complementares com
antecedência mínima de meia hora ao início do horário fixado neste Edital para o atendimento.

1.12 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de convocado no local de realização
dos exames biométricos, avaliação médica e dos exames laboratoriais e complementares após o
horário fixado para o seu término.

1.13 O não comparecimento no dia de realização dos exames biométricos, da avaliação médica
e de entrega dos exames laboratoriais e complementares, no prazo de 30 (dias) a partir da data
da  nomeação,  implicará  na  eliminação  do  convocado,  salvo  nos  impedimentos  amparados
legalmente.

1.14 O exame Toxicológico não será cobrado, pois, foi fase prevista no Edital 001/2020, sendo
considerado meio de aptidão ou inaptidão,  conforme tabela  9.1, bem como previsto na Lei
Complementar nº 259/2017, no Art. 3º, inciso IV. 

Boa Vista, 09 de novembro de 2021.

ANSELMO MENEZES GONÇALVES
Secretário de Estado da Gestão Estratégica e Administração

ANDRÉ FERNANDES FERREIRA
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania



ANEXO I - EDITAL Nº.  06/2021

EXAMES ADMISSIONAIS

Nº NOME DO EXAME

01 HEMOGRAMA COMPLETO

02 LIPIDOGRAMA COMPLETO

03 TRIGLICÉRIDES

04 GLICEMIA DE JEJUM

05 URÉIA

06 CREATINA

07 VDRL

08 URINA (EAS)

09 RX DE TÓRAX COM LAUDO

10 AVALIAÇÃO CLÍNICA DO CARDIOLOGISTA ECG COM LAUDO (ACIMA
DE 40 ANOS)

11 EXAME OFTALMOLÓGICO

12 EXAME DE SANIDADE MENTAL




