SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 010/2015
SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA EXAME DE SAÚDE

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO da PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS, destinado ao provimento do cargo de Guarda Municipal, edital
010/2015, no uso de suas atribuições, em cumprimento de decisões proferidas em
processos judiciais, CONVOCA os candidatos considerados aptos no Exame de Aptidão
Física e abaixo relacionados para Exame de Saúde, nos seguintes termos:

1. DATA: 29 de abril 2016 (sexta-feira)
2. HORÁRIO: 14:00hs
3. LOCAL: HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO
Ambulatório do Grupo B
Entrada pela Portaria de Ponto (Garagem)
Rua Rui Barbosa, 152 – Agronômica.
Florianópolis – SC.
4. DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS PELOS CANDIDATOS:
a)
b)

Documento de identificação original, no prazo de validade, não se
aceitando cópias mesmo que autenticadas ou protocolos;
Resultados dos exames abaixo relacionados, com data igual ou posterior a
29 de março de 2016:
a) Hemograma completo; Grupo sanguíneo ABO e Rh; Glicemia de jejum;
Creatinina sérica; Sorologia para lues (VDRL quantitativo); Colesterol total
e HDL;
b) Parasitológico de fezes;
c) Parcial de urina;
d) Radiografia de tórax PA com laudo;
e) Eletrocardiograma de repouso com laudo.

c)

Os candidatos portadores de deficiência visual, de desvio de coluna,
báscula de bacia, suspeita de pé plano, submetidos anteriormente a
cirurgia no joelho ou na hipótese de constatação de qualquer
desconformidade com os índices e pareceres considerados normais nos

exames solicitados, deverão apresentar os seguintes laudos e ou exames
complementares:
a) Candidatos com alterações no eletrocardiograma de repouso: Eletrocardiograma de
esforço e/ou Eco cardiograma;
b) Candidatos com desvio de coluna: Radiografia simples de coluna PA e Perfil;

c) Candidatos portadores de báscula de bacia: Radiografia simples da coluna e
escanometria de membros inferiores;
d) Candidatos submetidos a cirurgia de joelho: Ressonância magnética de
joelhos;
e) Candidatos suspeitos de pé plano: Radiograma dos pés;
f) Candidatos portadores de deficiência visual: Exame de acuidade visual e
laudo oftalmológico com o diagnóstico.
5. RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:

INSCRIÇÃO
1672
1452
1042
2926
65

CANDIDATO
ANDRÉ DEMÉTRIO
DIEGO TASCA FLORIANI
KÊNIA MIRANDA
LARA FERNANDA DE MORAIS LOPES
THIAGO NASCIMENTO OLIVEIRA

Florianópolis, 29 de março 2016.

