
GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

1ª CONVOCAÇÃO REABERTURA PERÍCIA MÉDICA 
PROCESSO SELETIVO nº 04/2019 – LIBRAS 

 

Considerando a interrupção nos serviços devido situação de emergência de saúde pública de importância internacional 

declarada pela Lei (Federal) nº 13.979/ 2020, em razão da pandemia ocasionada pela proliferação da COVID-19; coonsiderando 

ainda a Portaria nº 1.734 de 20/07/2020, publicada no DOE de 23/07/2020, o Secretário de Estado da Administração, no uso 

das suas atribuições, reabre o prazo para perícia médica virtual e entrega dos  exames e laudos médicos a diante relacionados, 

por meio de protocolo virtual*, até dia 04/08/2020, destinado aos candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo 

Simplificado 04/2019, discriminados no anexo desta convocação, para fins de contratação. 

 
OBSERVAÇÕES (Originais digitalizados em arquivo único (formato PDF) 

1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Apresentar Relatório Médico da especialidade envolvida no tipo de deficiência e 

exames complementares compatíveis ao enquadramento como tal. Candidato deficiente visual deverá 

apresentar em laudo oftalmológico a aferição da acuidade visual e exame de campo visual computadorizado, 

de cada olho; 

2. Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de exames complementares, 
ou mesmo solicitar a avaliação presencial do candidado; 

3. Na impossibilidade de scanear chapas ou outros documentos, devem ser enviadas fotografias digital de boa 
resolução convertidas em formato PDF acompanhadas de respectivos laudos. 

4. A ausência da entrega de qualquer dos exames abaixo listados, no prazo estipulado (até dia 04/08/20), implica 

na não comprovação dos requisitos mínimos exigidos neste ato da convocatório, e consequente 

desclassificação do candidato habilitado, bem como na perda dos direitos decorrentes, conforme Edital. 
 

 Diagnóstico dos exames (Resultados dos exames)  
 

EXAMES LABORATORIAIS (Validade: 3 meses) 

Hemograma Grupo Sanguíneo e Fator RH Colesterol Triglicerídeos 

Glicemia Sorologia para LUES (VDRL) Parasitológico 
de Fezes 

Antígeno Prostático Específico (Homens acima de 
40 anos de idade) 

Uréia Creatinina Ácido Úrico Sumário de Urina 

OUTROS EXAMES/AVALIAÇÕES (Validade: 6 meses) 

Raio X do Tórax (PA e PERFIL) Para todos os candidatos com idade acima de 40 anos, apresentar Teste Ergométrico 
em substituição ao ECG. 

Exame oftalmológico: Relatório do Médico especialista de aptidão funcional do ponto de vista oftalmológico. 

 
Aracaju, 28 de julho de 2020. 

 

 

George da Trindade Gois 
Secretário de Estado da Administração 

 
 

*Atenção: No protocolo virtual ( https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/ ) 
especificar no campo assunto: 2ª Convocação - PSS 04/2019 

Órgão Autuação: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (protocolo geral) 
 

https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/


GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 

*Atenção: No protocolo virtual ( https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/ ) 
especificar no campo assunto: 2ª Convocação - PSS 04/2019  

Órgão Autuação: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO (protocolo geral) 
 

Candidatos Ampla Concorrência  
 

Cargo Classificação Nome 

TRADUTOR INTERPRETE LIBRAS-MEDIO – DRE 8 2 MATHEUS SILVA DOS SANTOS 
 

https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/

