
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (SEGPLAN)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPeJUS

EDITAL N.º 001/2014 – AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA DO EDITAL N.º 001/2014 – SAPeJUS, DE
20/03/2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011,
tendo em vista o que consta no Artio  7, inciso II da Consttuiçço Federal, atendendo decisões
judiciais CONVOCA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA OS CANDIDATOS QUE FORAM HABILITADO NA
PROVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
DE RESERVA PARA CARGO DE  AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL, EDITAL N.º  001/2014 –
SAPeJUS, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014, conforme listaiem nominal  indicada no Anexo I
deste Edital e de acordo com as normas e condições já estabelecidas no Edital de Concurso
Público supraindicado e também naquelas a seiuir defnidass 

1. DA AVALIAÇÃO MÉDICA:

1.1. Os candidatos ora convocados para a Avaliação da Equipe Médica deverão comparecer
na Escola de Governo Henrique Santllo , localizada na rua C-135 com C-149 Qd 291 Lt. 3 Jd.
América Goiânia - Go, no dia 17 de Abril de 2018 às 08:00h.

1.1.1. Os candidatos deverço comparecer no local indicado no subitem 1.1. do presente Edital
de Convocaçço com antecedência mínima de  0 (trinta) minutos do horário fxado para sua
avaliaçço. Nço sendo permitdo o acesso dos candidatos após o esse horário. Os candidatos
deverço  comparecer  munido  da  via  oriiinal  de  um  dos  documentos  considerados  como
válidos, de acordo com o indicado no Edital do concurso publico.

1.2. A Avaliaçço Médica, a ser realizada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de
Concurso Público,  será procedida somente para os candidatos relacionados no Anexo I  do
presente Edital de Convocaçço.

1. . A avaliaçço médica visa aferir se o candidato ioza de boa saúde fsica para suportar os
exercícios  a  que  será  submetdo  durante  a  avaliaçço  fsica  e  no  curso  de  formaçço;
desempenhar  as  tarefas  tpicas  da  cateioria  funcional;  constatar  mediante  exame fsico  e
análise  dos  testes e dos  exames laboratoriais  solicitados,  doenças,  sinais  ou sintomas que
inabilitem o candidato para o desempenho das tarefas tpicas do cario, seiundo os critérios a
seiuirs 

a) Geraiss defeitos fsicos coniênitos ou adquiridos com debilidade ou perda de sentdo ou
funçço; ciruriias mutladoras; neoplasias maliinas, doenças crônicas ou aiudas incapacitantes;
b)  Específcoss  sopros,  arritmias  cardíacas;  hipotensço  ou  hipertensço  arterial  que  esteja
acompanhada de sintomas que possuam caráter permanente ou dependa de medicaçço para
seu controle; vasculopatas evidentes ou limitantes; hérnias; uso de aparelhos ortopédicos ou
marcha  irreiular;  irandes  desvios  da  coluna  vertebral;  artropata  crônica;  reduçço  dos
movimentos artculares; doenças ósseas; distúrbios importantes da mímica e da fala; disritmia
cerebral; distúrbios da sensibilidade táctl, térmica ou dolorosa; incoordenaçço motora, exame
toxicolóiico positvo.



1.4.  O  candidato  convocado  para  a  avaliaçço  médica  deverá  apresentar-se  munido  dos
seiuintes exames, que deverço ser providenciados por sua própria contas

1.4.1. Eletrocardioirama com avaliaçço cardiolóiica (exame clínico);

1.4.2. Eletroencefaloirama com avaliaçço neurolóiica;

1.4. .  Exame toxicolóiico (para maconha,  cocaína e anfetaminas) realizado nos últmos  0
(trinta) dias que antecedem a avaliaçço médica;

1.5.  A avaliaçço médica terá caráter eliminatório,  sendo o candidato considerado apto ou
inapto, a qual será realizada por uma Junta Médica.

1.6. Caso juliue necessário, a Junta Médica poderá solicitar ao candidato novo exame ou a
repetçço de exame realizado, às suas expensas, para frmar um diainóstco, visando dirimir
eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico.

1.7.  Em  todos  os  exames,  além  do  nome  e  número  do  documento  de  identfcaçço  do
candidato,  deverço constar obriiatoriamente,  a  assinatura e o reiistro no óriço de classe
específco  do  profssional  responsável,  sendo  considerado  nço  autêntco  o  documento
apresentado sem a observância dessas informações. 

1.7. Os exames deverço ter prazo de validade nço superior a 90 (noventa) dias entre a data de
realizaçço e sua apresentaçço à banca examinadora, com exceçço do exame toxicolóiico.

1.8. Para se submeter à fase da avaliaçço médica, o candidato deverá comparecer no dia, no
horário e no local desiinado oportunamente em edital específco de convocaçço para a fase,
munido de todos os exames exiiidos.

1.8.1. Será eliminado do concurso público o candidato que nço comparecer ao local e horário
previstos para a realizaçço da avaliaçço médica, de acordo com edital. 

1.8.2. Será também eliminado o candidato que deixar de entreiar alium exame durante a
realizaçço desta fase, ou entreiar os exames em desacordo com este edital.

1.8. . Os exames entreiues serço avaliados em complementaçço ao exame clínico. 

1.8.4.  A  Junta  Médica,  após  a  análise  do  exame  clínico  e  dos  exames  apresentados  pelo
candidato, emitrá parecer fundamentado e específco em relaçço aos motvos da aptdço ou
inaptdço do candidato.

1.9.  No dia  de  realizaçço  dos  exames  médicos,  o  candidato  devera  comparecer,  trajando
calçço de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e biquíni ou maiô (discretos), para
os candidatos do sexo feminino.

1.10. Nço serço recebidos exames médicos fora do prazo e do horário estabelecidos em edital.

1.11. Nço será admitda a substtuiçço do laudo médico por atestado médico ou qualquer
outra forma de manifestaçço médica. 

1.12. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares (médicos
e laboratoriais) necessários.

1.1 . Nenhum candidato poderá aleiar desconhecimento das reiras deste edital.

1.14. Em caso de necessidade, mediante justfcaçço da junta médica, o candidato poderá ser
submetdo  a  avaliações  médicas  complementares,  de  caráter  unicamente  eliminatório,
durante o curso de formaçço.



 1.15. Nço haverá seiunda chamada para a realizaçço da avaliaçço médica.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

2.1. Serço aceitos como documento de identfcaçço para realizaçço das provas e exames do
concurso  os  documentos  ofciais,  oriiinais  de  identdade  expedidos  pelas  Secretarias  de
Seiurança  Pública,  pelas  Forças  Armadas  ou  pela  Polícia  Militar,  carteiras  expedidas  por
ordens ou conselhos profssionais reiulamentados na forma da Lei, passaportes e carteiras de
trabalho e previdência social – CTPS. 

2.2. Os documentos expedidos por óriços militares e conselhos profssionais que possuam
prazo de validade e estverem vencidos nço serço aceitos para realizaçço das provas e dos
exames do concurso.  

2. .  No  dia  da  realizaçço  da  Avaliaçço  Médica,  nço  será  aceita  cópia  do  documento  de
identfcaçço, ainda que autentcada, nem protocolo de requerimento do documento. 

2.4.  Nço será  permitdo iniresso  do candidato no local  de  realizaçço da avaliaçço após o
horário fxado para o seu início, bem como de candidato cujo nome nço conste na listaiem
nominal indicada no Anexo I do presente Edital de Convocaçço.

2.5.  Nço  será  permitda,  nos  dias  de  realizaçço  das  atvidades  previstas  neste  Edital  de
Convocaçço, entrada de candidato portando armas.

2.6. Nço haverá seiunda chamada para as atvidades previstas neste Edital de Convocaçço. O
nço comparecimento nas datas e horários estabelecidos implicará na eliminaçço automátca
do candidato.

2.7. No intuito de atender solicitaçço do candidato, as atvidades aqui previstas nço serço 
realizadas, em hipótese aliuma, em local, data ou horário diferente do estabelecido no 
presente Edital de Convocaçço.

Goiânia – GO, 20 de março de 2018

Liliane Morais Batsta de Sá
Superintendente
IN – 002/2015

ANEXO I
Lista de Convocação

INSCRIÇÃO NOME ORDEM TURMA DATA

152109257 ALISSON GOMES BRITO 1 1 17/04/18

152110769 DIOGO DA SILVA CASTRO 2 1 17/04/18

152110465 JUNIOR DA SILVA BRAGA  1 17/04/18

152100167 KLEYZIENE YASMIN COSTA DE SOUSA 4 1 17/04/18

152102 20 MAYSA BORGES DE CASTRO GONCALVES 5 1 17/04/18

152104197 PAULO SERGIO SILVA SANTOS 6 1 17/04/18

152114707 SAULO DE SOUZA AZEVEDO 7 1 17/04/18

152107 0 THIAGO ALVES LIMA 8 1 17/04/18


