
 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
 

1ª CONVOCAÇÃO  

CONCURSO PÚBLICO nº 06/2018 – GUARDA DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL /SEAD  
O Secretário de Estado da Administração, no uso das suas atribuições, CONVOCA, a candidata TUANY ACACIA SANTOS 

ANDRADE, por Determinação Judicial, à decisão prolatada nos autos do Processo nº 201900138591, habilitada no Concurso 
Público nº 06/2018, 1ª Classificada Afrodescendente, no cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional, Classe Inicial, 
da Carreira dos Servidores Públicos Civis do Sistema de Segurança Prisional, do Quadro Permanente de Pessoal Efetivo do 
Poder Executivo, a comparecer na Secretaria da Administração (antiga SEPLAG), localizada na Rua Duque de Caxias, nº 346, 
Bairro São José, nesta capital, no dia 08/01/2020, das 7h às 8h, munida dos documentos e exames abaixo listados, para fins 
de perícia médica: 

Documentos e Diagnóstico dos exames (Resultados dos exames): 
1 Foto 3x4; 
Cópia da Carteira de Identidade acompanhadas de originais; 
Cópias do CPF e Título de Eleitor, acompanhadas de original; 
Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa);  
Cópia da Conta Corrente do BANESE (caso não possua solicitar previamente na gerência de concursos);  
Cópia do Comprovante de Residência;  
Cópia do Certificado de Reservista ou Alistamento Militar;  
Cópia do Certificado de escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo, acompanhado de original;  
Certidão de Antecedentes Criminais; (Residentes em Sergipe retirar pelo site www.ssp.se.gov.br); 
Certidão de Crimes Eleitorais e Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; (Residentes em Sergipe www.tse.jus.br); 
Certidão Negativa PENAL Estadual (Residentes em Sergipe  www.tjse.jus.br); 
Certidão Negativa CRIMINAL Federal(www.jfse.jus.br); 
Em caso de Servidor Público, apresentar certidão constando não ter sofrido sanções de natureza administrativa, civis ou penais 
(Adquirido no Setor Pessoal de cada Órgão).  
Declaração de bens, conforme Decreto nº 29.979, de 07 de abril de 2015; 

EXAMES LABORATORIAIS E DIAGNÓSTICO DOS EXAMES (RESULTADOS DOS EXAMES): 
- Hemograma; Grupo Sanguíneo e Fator RH;  
- Sumário de Urina;  
- Colesterol e Triglicerídeos; Glicemia;  
- Sorologia para LUES (VDRL);  
 

- Parasitológico de Fezes;  
- Antígeno Prostático Específico (Homens acima de 40 anos 

de idade);  
- Ureia; Creatinina; Ácido Úrico;  
 

OUTROS EXAMES/AVALIAÇÕES 
- ECG- (para os candidatos até 40 anos de idade) 
- Teste ergométrico (para os candidatos com idade acima de 

40 anos, em substituição ao ECG); 
- Exame Audiométrico; 
- Raio X Cervical e Lombar (PA e PERFIL). 

-     Raio X do Tórax (PA e PERFIL); 
- Teste ergométrico (todos os candidatos com idade acima de 

40 anos) 
- Apresentar Teste Ergométrico em substituição ao: ECG. 

- EXAME OFTALMOLÓGICO: O Relatório Médico deve estar de acordo com as normas Código de Ética Médica-CFM-descrição 
completa visando a compatibilidade com as atribuições do cargo. 

- EXAME PSICOLÓGICO: O relatório consistirá na avaliação após aplicação de testes e instrumentos psicológicos com seus 
resultados e tempo de aplicação visando a compatibilidade de aspectos das atribuições do cargo, visando verificar capacidade 
de concentração e atenção, tipos de raciocínio, controle emocional, relacionamento interpessoal e características de 
personalidade, sendo psicólogo credenciado pela Polícia Federal conforme a Lei nº10.826/2003( estatuto do desarmamento). 

OBSERVAÇÕES: 
1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Apresentar Relatório Médico da especialidade envolvida no tipo de deficiência e exames 
complementares compatíveis ao enquadramento, de acordo com o Decreto Lei nº 5296/2004 e Lei Estadual nº 7.712/2013. 
2. Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de exames complementares;  
3. Não será empossado(a)  candidato(a) com pendências médicas ou documentais. 
4. Caso o (a) candidato(a) tenha outro cargo público, somente será empossado com a apresentação de portaria de concessão de 
licença sem vencimentos ou pedido de exoneração. Contudo, neste caso, a entrada na Folha de Pagamento está condicionada à 
apresentação de portaria de exoneração. 

Aracaju, 27 de dezembro de2019. 
 

 
George da Trindade Gois 

Secretário de Estado da Administração  

http://www.tjse.jus.br/

