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 ADITIVO Nº 02/2018 AO EDITAL Nº. 001/2017 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017. 

O Prefeito Municipal de Frecheirinha - CE, CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais, 
atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, em consonância com o Edital Nº 
001/2017 de 22 de Novembro de 2017, TORNA PÚBLICO que, para cumprimento da etapa de Inspeção de 
Saúde RETIFICA (ALTERA) o Cronograma Geral de Eventos, e ESCLARECE os procedimentos para a inspeção 
física, ficando conforme abaixo: 
 

CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS  
DATAS EVENTOS 

31/01/2018 Publicação do Resultado Preliminar da 2ª Etapa (Prova de Capacidade Física). 

01/02/2018 Período para recursos contra o Resultado Preliminar 2ª Etapa (Prova de Capacidade Física). 

06/02/2018 
Resultado da análise dos recursos contra o Resultado Preliminar da Prova de Capacidade 
Física (2ª Etapa) e Publicação do Resultado Oficial da Prova Capacidade Física (2ªEtapa). 

26/03/2018 Realização da Inspeção de Saúde. 

02/04/2018 Publicação do Resultado da Inspeção de Saúde. 

02/04/2018 Resultado Oficial Final Classificatório. 

 
 
 

SOBRE A INSPEÇÃO DE SAÚDE 

 

A Prefeitura Municipal de Frecheirinha – CE, no uso de suas atribuições legais e objetivando dar celeridade ao 
Concurso Público, Edital nº 001/2017, vem através deste tornar públicas informações importantes referentes 
à Inspeção de Saúde para os candidatos concorrentes ao cargo de Guarda Civil Municipal (GCM). 
 

1. Participarão desta etapa os candidatos aprovados na Prova Objetiva e considerados Aptos na Prova de Capacidade 
Física. 

2. Os candidatos convocados para a Inspeção de Saúde deverão arcar com as despesas de realização dos exames, 
laudos e imagens descritos abaixo:  
a) Hemograma, tipo sanguíneo, fator RH; 
b) Glicemia em jejum; 
c) Ureia; 
d) Creatinina; 
e) VDRL; 
f) HBSAg; 
g) TGO; 
h) TGP; 
i) EAS; 
j) Radiografia panorâmica das arcadas dentárias; 
k) Eletrocardiograma laudado; 
l) Radiografia de tórax ap e perfil laudado; 
m) Exame toxicológico, sendo que este deverá ser entregue em envelope devidamente lacrado pelo laboratório. 

2.1 O exame toxicológico terá caráter confidencial e deverá obedecer as seguintes orientações: 
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a) Deverá ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusa uso de substâncias entorpecentes ilícitas 
causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, e deverá apresentar resultado negativo 
para um período mínimo de 90 (noventa) dias anteriores a data da coleta; 

b) Deverá ser realizado em laboratório especializado, a partir de amostra de materiais biológicos, exclusivamente 
cabelos ou pêlos, doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento 
do material, recebimento de resultados e estabelecimento de contraprova; 

c) Em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, o candidato será 
considerado desclassificado. 

3. Os resultados dos exames e laudos exigidos, deverão conter o nome completo do candidato e número do seu 
documento de identidade, impresso ou escrito, e não devem ultrapassar o prazo superior a 60 (sessenta) dias entre a 
data de realização e sua apresentação à banca examinadora. 

4. Todos os exames, laudos, imagens solicitados, ficarão retidos pela banca examinadora quando da realização da 
Inspeção de Saúde. 

5. A entrega dos exames, laudos e imagens solicitados será no dia 26 de Março de 2018, no horário de 08:00 às 14:00 
na Secretaria de Administração localizada no Centro Administrativo Raimundo Vieira Júnior. 

6. Serão aprovados os candidatos considerados aptos pela banca examinadora da Inspeção de Saúde. 
 

 
Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha - CE, em 31 de Janeiro de 2018. 

 
CARLEONE JÚNIOR DE ARAÚJO 

Prefeito Municipal de Frecheirinha - CE 


