PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO

EDITAL Nº 20/2016
PROVIDÊNCIAS PREPARATÓRIAS E INFORMAÇÕES
AO EXAME PSICOTÉCNICO E AO EXAME DE SAÚDE

PRELIMINARES

RELATIVAS

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, por intermédio da Comissão responsável
pelo Concurso Público para provimento de cargos de Juiz Substituto, no exercício de suas
atribuições, e com o propósito de fornecer, com a antecedência possível, aos candidatos
habilitados na Prova de Sentença e convocados para a Inscrição Definitiva (relacionados no Edital
nº 17/2016, publicado em 03/10/2016), informações necessárias e/ou úteis acerca da realização
das atividades relativas ao exame de saúde e ao exame psicotécnico, a fim de que se
programem para a realização dos mesmos:
1.

As atividades relativas aos Exames Psicotécnico e de Saúde serão realizadas na cidade
de Aracaju, capital deste Estado de Sergipe, durante os dias 11, 12 e 13 de dezembro de
2016.

2.

No dia 11 de dezembro (domingo), no período da manhã, serão realizados os exames
psicotécnicos.

3.

Nos dias 12 e 13 de dezembro (segunda e terça-feira) serão realizados os exames de
saúde perante à Junta Médica do Centro Médico do Tribunal de Justiça de Sergipe no
horário das 12h às 18h.

3.1 Por ocasião do exame de saúde, os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos e exames (com resultados datados de 1º de setembro de 2016 em diante):
(a) atestado de sanidade física e mental;
(b) parecer oftalmológico (acuidade visual, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motilidade,
senso cromático);
(c) hemograma completo;
(d) glicemia de jejum;
(e) transaminase;
(f) TPAE-INR;
(g) ureia;
(h) creatinina;
(i) ionograma;
(j) colesterol total;
(k) HDL e LDL;
(l) triglicerídeos;
(m) ácido úrico;
(n) Machado Guerreiro;
(o) EAS (sumário de urina);
(p) EPF (exame parasitológico de fezes);
(q) sangue oculto em fezes (apenas para aqueles com idade maior ou igual a 40 anos);
(r) Raio X de tórax (PA e perfil);
(s) Raio X da coluna cervical e Raio X da coluna lombar em PA e Perfil;
(t) VDRL;

(u) ECG (eletrocardiograma);
(v) ecocardiograma;
(x) teste ergométrico;
(y) colposcopia e citologia oncótica;
(w) mamografia (apenas para aquelas com idade maior ou igual a 40 anos);
(x) PSA (apenas para aqueles com idade maior ou igual a 40 anos);
(z) ultrassom de ombros, cotovelos e punhos e Eletroneuromiografia de membros superiores
4. As informações de que trata o presente edital têm, como dito, caráter preparatório, à
realização do exame de saúde e do exame psicotécnico para fins de programação dos
candidatos, posto que a convocação formal para essas atividades será efetuada
mediante edital específico a ser oportunamente publicado no Diário da Justiça do Estado
de Sergipe.

Aracaju/SE, 24 de novembro de 2016.
Dra. BETHZAMARA ROCHA MACEDO,
Presidente da Comissão do Concurso.

