
 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

Convocação Concurso 2009 – DETRAN 

 

Em atendimento ao Acórdão nº 201935923 proferido nos autos do Processo nº 202011200664, e considerando a 

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, o Secretário de Estado da Administração, no 

uso das suas atribuições, convoca a candidata Elisângela dos Santos Guimarães, habilitados no Concurso Público 

nº 01/2009, classificada em 311º, para provimento de vagas do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo – 

DETRAN, no cargo Assistente de Trânsito, a encaminhar por meio de protocolo externo* até dia 31/07/2020, a 

documentação e os exames abaixo relacionados, para realização de PERÍCIA MÉDICA NÃO PRESENCIAL. 

 

Documentos:  
- 1 Foto 3x4; Carteira de Identidade; 

- CPF e Título de Eleitor; 

- Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa); 

- Conta Corrente do BANESE (caso não possua solicitar previamente na SGRH/SEAD, por meio eletrônico);  

- Comprovante de Residência; 

- Diploma de conclusão de curso exigido para o cargo;  

- 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); 

- Declaração Firmada de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e(ou) entidade 

da esfera federal, estadual e(ou) municipal; 

- Declaração de não acúmulo de cargos públicos (enviada por e-mail) 

- Questionário de perícia médica (enviada por e-mail); 

- Ficha de cadastro (enviada por e-mail); 

- Declaração de bens, conforme Decreto nº 29.979, de 07 de abril de 2015(enviada por e-mail); 

 

Diagnóstico dos exames: 
Parasitológico de fezes; Hemograma; Grupo Sanguíneo fator RH; Glicemia; Sorologia para Lues (VDRL); Sumário 

de urina; Raio X do Tórax; Eletrocardiograma (ECG); avaliação oftalmológica e audiométrica . 

Candidatos acima de 40 anos deverão atentar para a observação 1, abaixo:  

Candidatos inscritos na condição de deficiente físico atentar para a observação 2, abaixo:  

 

OBSERVAÇÕES 
1. Candidatos acima de 40 anos: Sexo feminino apresentará Teste Ergométrico (substituindo o ECG) e 

Lipidograma. Sexo masculino apresentará Teste Ergométrico (substituindo o ECG), Lipidograma e Avaliação 

Prostática;  

2. 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;  

3. Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de exames complementares;  

4. OBSERVAR POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS;  

5. A não comprovação dos requisitos acima exigidos, no ato da convocação, importará na desclassificação do 

candidato habilitado e na perda dos direitos decorrentes, conforme Edital. 

 

Aracaju, 16 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: Convocação DETRAN 01/2009 –  

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

 

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

