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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DTSPÕE SOBRE EXAME ADMISSIONAL
PARA INGRESSO NO SBRVIÇO PUBLICO

MUNrcrpAL E DÁ oUTRAS pnóvr»Êxcras

GUERINO BACKES, PREFEITO MLINICIPAL DECANDIDO GoDol, Estado oã Rio Grande do sul, no uso de slrasatribuições legais e de acordo com o artigo g2, inciso xxIV, da Leiorgânica do Município, e o inciso v do ultigo 7o da Lei Municipal no1.120195 de 09 de março de 1995 e,

CONSIDERANDO a necessidade de definir norrrasdisciplinares de avaliação de aptidão fisico mental exigida dos candidatos
para nomeação em concurso público para provimento efetivo,

Prefeitura Municipal de Cândido Godói
Rua Liberato Salzano, 387 - E-mail: gabinete@candidogodoi.rs.gov.br

DECRETO N' 02612016, DE 05 DE MAIO DE 2016.

DECRETA:

Art. I 
o. Ficam estabelecidos critérios para exame médico

admissional, e de caraÍer eriminatório, para posse em cargo de provirnento
efetivo na administração direta do Muniàípio, oriundos de concursospúblicos nos termos da legislação em vigor e no disposto neste Decreto.

§ unico: So poderão ingressar no serviço público municipal,
seja em cargo de provimento efetivã, aquele que, após exame médico
admissional, for julgado apto, físico e mentalmente, para o exercício clo
cargo.

Art. 2o. o exame médico admissionar será composto de
avaliação médica, realizada pela segurança e Medicina do Trabarho do
Município, dos seguintes laudos e exames médicos apresentados pelos
candidatos:

I - Exames Laboratoriais, com validade de 03 (três) meses:
a) Hemograma cornpleto;
b) Lipidograrna completo;
c) Glicemia;
d) Ácido úrico;
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e) Ureia;

0 GGr;
g) EQU
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h) Fator reumatoide;
i) PCR;

II) Laudo Psicológico atestando a saúde mental, com
validade de 01(um) ano, reali zad,o por profissional regularmente inscrito no
Conselho Regional de Psicologia;

III) Laudo oftalmológico, com validade de 03 (três) meses;

IV) exames complementares, com validade de 01(um) ano;
a) PSA, para homens acima de 40 anos;
b) Papanicolau, para mulheres;
c) Ecografia mamária para mulheres com até 35 anos, e mamografra

para mulheres acima de 40 anos;
d) Eletrocardiograma;
e) Raios-X de tórax e da coluna(cervical, toráxico e lombar) com laudo

radiológico;
0 Exame audiométrico, se a função do cargo envolver poluição sonora;

§lo. No caso de mulheres gestantes, deverá ser apresentado
o exame de ultrassonografi a mamária em substituição da màmo grafra,
sendo a gestante isenta dos exames de raios-X.

§2". As despesas decorrentes da realização de exames e da
elaboração dos laudos medicos mencionados neste parágrafo correrão por
conta do candidato.

Art. 3o. os candidatos convocados para exame médico
adrnissional deverão comparecer aos locais previamente indicados,
conforme os editais específicos, para avaliação médica, munidos dos
exames e laudos solicitados.

Art. 4o. O candiilãFo será ciéÍltiliãdo do resultado do exame
médico admissional que o consideraÍ a inapto para o cargo e / ou função
pública.

Art.5o.
autoridadelorgáo que

recurso à Administração
especificar, da conclusão do
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o no servi çopúblico, no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da ciência doresultado do exame.

§ 1". o recurso será interposto por meio de requerimentofundamentado, Íàcultado ao requerente a juntada dos documentos quejulgar convenientes, de modo a assegurar o candidato eliminado a arnpla
def-esa e o contraditório.

§2". o recurso interposto suspende o prazo legal para posse
do servidor, até o seu trânsito em julgado ,,a erfera adminis trativa.

§3o. Ressalvadas as questões de ordem formal, o recursointerposto contra o resultado do à*ur. rnédico admissional deverá,obrigatoriamente, ser instruído com raudo emitido por médico de confiança
do candidato que fundamentará o pedido de revisão do processo, com basena avaliaç áo realizada.

§4o' Para decisão de qualquer recurso interposto poderá ser convocado orecorrente para novo exame ou laud-o realizado poi médico designado pela
Segurança e Medicina do Trabalho do município.

§5". os recursos serão decididos no prazo máximo de ate
15(quinze) dias.

Art. 6o - Este Decreto entra em vigor na data de suapublicação revogando todas as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de cândido codói/Rs, em 05 de maio de 2016.

Registre-se e publique-se.
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