GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PSS 44/2021 – APOIO ESCOLAR – (PCD)
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
26/09/2022, os candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado 44/2021 – Apoio
Escolar, relacionados no anexo desta convocação, para fins de realização de perícia médica admissional.
OBSERVAÇÕES

Durante os exames médicos, a Perícia Médica poderá detectar a necessidade de examescomplementare;
Na impossibilidade de scanear chapas ou outros documentos, deve ser enviada fotografia digital de boa
resolução, convertida em formato PDF acompanhada de respectivolaudo.
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;
A ausência da entrega de qualquer dos exames abaixo listados, no prazo estipulado (até dia 26/09/2022),
implica na não comprovação dos requisitos mínimos exigidos neste ato da convocação e consequente
desclassificação do candidato habilitado, bem como na perda dos direitos decorrentes, conforme Edital.

1.
2.
3.

4.

Documentos (Originais em formato PDF,arquivo único)

- RG; CPF;
- Ficha de Cadastro;
- Questionário de Perícia Médica.
EXAMES LABORATORIAIS (Originais em formato PDF, arquivo único)

Hemograma; Grupo Sanguíneo e Fator RH;
Parasitológico de Fezes;
Sumário de Urina;
Antígeno Prostático Específico (Homens acima de 40 anos de idade);
Colesterol e Triglicerídeos;
Glicemia;
Sorologia para LUES (VDRL);
Uréia; Creatinina; Ácido Úrico;
OUTROSEXAMES/AVALIAÇÕES
- ECG para candidatos com idade até 40 anos;
- Teste ergométrico, para candidatos com idade acima de 40 anos, em substituição ao ECG.
- Raio X do Tórax (PA e PERFIL);
- Exame Audiométrico;
- 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.
- Exame oftalmológico: Relatório do Médico especialista de aptidão funcional do ponto de vista oftalmológico.
-

Aracaju, 16 de Setembro de 2022.
Manuel Dernival Santos Neto
Secretário de Estado da Administração

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PSS 44/2021 – APOIO ESCOLAR – (PCD)

Local: Setor de Péricia Médica (SEAD) - Vila Cristina, 501 – São José – Nesta.
Data: a definir
Atenção: especificar no campo assunto (exatamente): Convocação – Nome do Candidato
*A SEAD não se responsabilizará por envio dos exames e laudos médicos de forma diferente das
recomentadas neste edital.

LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD

APOIO ESCOLAR II

DRE

Classificação

APOIO ESCOLAR II SUP/2021 - DEA
APOIO ESCOLAR II SUP/2021 - DRE 8

734ª

DENIA VIRGíNIA PRADO SALMERON

Nome

Lista

PcD

305ª

UILSON DOS SANTOS

PcD

