PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A INSPEÇÃO MÉDICA
E INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CARGO 308 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
A Prefeitura Municipal de Caieiras torna pública a retificação do item 1. Das Informações Gerais, do item 2. Da Inspeção Médica e do
Anexo I – Entrega de Exames/ Laudos para Inspeção Médica - Confidencial, do Edital de Convocação para a Inspeção Médica e
Investigação Social do cargo 308 – Guarda Civil Municipal do Concurso Público nº 01/2012, destinado ao provimento de vagas existentes
para os cargos, conforme a seguir:
No item 1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
Leia-se como segue e não como constou:

1.6. Ao candidato só será permitida a participação na Inspeção Médica, bem como a entrega dos exames médicos e entrega da
documentação para a Investigação Social na respectiva data, horário e local constante neste Edital de Convocação ou nas informações
disponibilizadas nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br e www.caieiras.sp.gov.br.
No item 2. DA INSPEÇÃO MÉDICA
Leia-se como segue e não como constou:

2.4. Os exames exigidos no item 2.11.deste edital deverão conter, além do nome completo do candidato, o número do documento de
identidade do candidato ou a idade (ou data de nascimento) e ter a data de emissão em conformidade com o item 2.11.2 deste edital de
convocação.
2.6. O candidato será considerado inapto na inspeção médica quando incidir em qualquer um dos aspectos a serem observados pela
banca examinadora, bem como apresentar teste toxicológico positivo para o uso de drogas ilícitas, caso este teste seja solicitado pela junta
médica da Secretaria Municipal de Saúde.
2.11. Serão requeridos os seguintes exames, os quais deverão obrigatoriamente vir acompanhados de seus respectivos laudos:
Hemograma – Glicemia, Ureia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO, TGP; Tipo sanguíneo, Fator RH, EAS; Eletrocardiograma, Raios X do
Tórax e Laudo oftalmológico completo (acuidade visual com e sem correção, pressão intra-ocular e fundo de olho, inclusive Avaliação
Cromática).
2.11.2. Todos os exames e laudos previstos no subitem 2.11. deverão ter a data de emissão de até 90(noventa) dias anteriores à data
estabelecida para a entrega.
2.12. A critério da banca examinadora, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar de imediato, qualquer outro exame
complementar não mencionado neste edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, como por exemplo, o teste toxicológico, o
eletroencefalograma, a audiometria, entre outros, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo, ainda, a critério da banca, ser convocado
para novo exame clínico.
2.13. Sendo solicitado o teste toxicológico ao candidato, pela junta médica, devem ser observadas as orientações a seguir descritas:
a) deverá ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusa uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência
química ou psíquica de qualquer natureza e deverá apresentar resultados negativos para um período mínimo de 60 (sessenta) dias;
b) deverá ser realizado em laboratório especializado, a partir de amostra de materiais biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato,
conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contraprova;
c) em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, o candidato será considerado inapto;
d) o resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Junta Médica da Prefeitura Municipal de Caieiras/Secretaria
Municipal de Saúde, que obedecerá ao que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados, sob pena de
responsabilidades, conforme legislação vigente.
e) não será recebido laudo do Exame Toxicológico com violação do lacre do envelope que o contém.

No Anexo I – ENTREGA DE EXAMES/ LAUDOS PARA INSPEÇÃO MÉDICA - CONFIDENCIAL
Leia-se como segue e não como constou:
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ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIERAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CARGO 308 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ENTREGA DE EXAMES/ LAUDOS
PARA INSPEÇÃO MÉDICA - CONFIDENCIAL
Nome do Candidato: ____________________________________________________________________
Nº Documento de Identidade: ________________________________
Data da entrega: ____/09/2012

RELAÇÃO DE EXAMES/LAUDOS
Para uso da Prefeitura Municipal de Caieiras
Nº

EXAME

Data de emissão
válida?
Sim
Não

1

Hemograma

2

Glicemia

Sim

Não

3

Ureia

Sim

Não

4

Creatinina

Sim

Não

5

Chagas

Sim

Não

6

VDRL

Sim

Não

7

HBSAg

Sim

Não

8

TGO

Sim

Não

9

TGP

Sim

Não

10 Tipo sanguíneo

Sim

Não

11 Fator RH

Sim

Não

12 EAS

Sim

Não

13 Eletrocardiograma

Sim

Não

14 Raios X do Tórax

Sim

Não

15 Laudo oftalmológico completo
(acuidade visual com e sem
correção, pressão intra-ocular
e fundo de olho, inclusive
Avaliação Cromática)

Sim

Não

Anotações
(não preencher)

Avaliado por:
Avaliado por:

Campo para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Caieiras

Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Convocação para a Inspeção Médica e Investigação Social do cargo 308 – Guarda
Civil Municipal do Concurso Público nº 01/2012 da Prefeitura Municipal de Caieiras.
Caieiras, 18 de agosto de 2012.
ROBERTO HAMAMOTO
Prefeito Municipal
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