
OBSERVAÇÕES 

ENTREGAR NA PERÍCIA MÉDICA OS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS : 

ENTREGAR NA PERÍCIA MÉDICA OUTROS EXAMES/AVALIAÇÕES 

Atenção: especificar no campo assunto(exatamente): Perícia Médica Merendeiro OJ 
*A SEAD não se responsabilizará por envio dos exames e laudos médicos de forma diferente das recomentadas neste edital 

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CONVOCAÇÃO – PERÍCIA MÉDICA  - ORDEM JUDICIAL 
PSS 04/2018- MERENDEIRO 

 

Em atendimento a ordem judicial, processo n° 202100112263/TJSE, o Secretário de Estado da Administração, no uso das 
suas atribuições, convoca para entrega dos exames e laudos médicos listados a diante, através do e-mail 
documentos.concurso@sead.se.gov.br * até o dia 30/05/2021, a candidata MARLENE SOUZA DA SILVA, habilitada e 6ª 
classificada, DRE 6 – PROPRIA, Livre Concorrência, Processo Seletivo Simplificado 04/2018, para fins de realização de 
perícia médica presencial. 

 

1. Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de exames complementares; 
2. Na impossibilidade de scanear chapas ou outros documentos, deve ser enviada fotografia digital de boa resolução, 

convertida em formato PDF acompanhada de respectivo laudo. 
3. A ausência da entrega de qualquer dos exames abaixo listados, no prazo estipulado (até dia 30/06/2021), 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. 
 

 

− Carteira de Identidade e CPF, 

− Ficha de Cadastro (clique aqui para baixar) e Questionário de Perícia Médica (clique aqui para baixar) 
 

• 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; 
 

• Raio X do Tórax (PA e PERFIL); 

• ECG para candidatos com idade até 40 anos; 
• Teste ergométrico, para candidatos com idade acima de 40 anos, em substituição ao ECG 
• Exame oftalmológico: Relatório do Médico especialista de aptidão funcional do ponto de vista oftalmológico. 

• Avaliação Psicológica: a avaliação psicológica consistirá na aplicação de baterias de testes e instrumentos 
psicológicos científicos que permitem identificar a compatibilidade de aspectos do candidato com as atribuições 
do cargo, visando verificar capacidade de concentração e atenção, tipos de raciocínio, controle emocional, 
relacionamento interpessoal e características de personalidade. 

 
Aracaju, 13 de maio de 2021. 

 
 

George da Trindade Gois 
Secretário de Estado da Administração 

 

 

APRESENTAR DOCUMENTOS: 

mailto:documentos.concurso@sead.se.gov.br
https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/FICHA-DE-CADASTRO-4-18.pdf
https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/%40QUESITOS-PARA-EXAME-DE-ADMISS%C3%83O.pdf

