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CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL
EDITAL 001/2018

RETIFICAÇÃO Nº 03/2018
O Prefeito Municipal de Matozinhos, Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas,
comunica,


Considerando que a 3ª etapa - Avaliação Médica será realizada após a publicação do resultado
definitivo da 2ª etapa – Prova de Redação, quando os candidatos classificados serão convocados
para providenciar os exames médicos e laboratoriais e para se submeterem à Avaliação Médica;



Considerando a necessidade de se ajustar os termos do Edital, tornando-o mais eficiente;



Considerando que o ajuste nos exames médicos e laboratoriais trará economia para os candidatos
participantes do;

a retificação a seguir no Edital nº 001/2018 - Concurso Público, publicado em 22/05/2018, no(s) seguinte(s)
termo(s):
1) O item 9.10.2 passa a ter a seguinte redação:
9.10.2. A avaliação médica do candidato ao cargo público de Guarda Municipal consistirá na realização dos
seguintes exames, sem prejuízo de outros que venham a ser solicitados pelo órgão municipal
competente:
a) Avaliação oftalmológica com acuidade visual, com e sem correção, biomicroscopia de fundo, com
descrição da integridade das estruturas do segmento anterior (córnea, íris, cristalino) e o fundo de olho
(nervo óptico e retina central), tonoscopia ou tonometria e conclusão diagnóstica.
a.1) O candidato deverá apresentar no dia da perícia médica de avaliação de capacidade psicofísica o
relatório médico-oftalmológico com as informações descritas.
b) Teste Ergométrico com laudo conclusivo;
c) Exames laboratoriais: glicemia de jejum, hemograma completo, urina rotina, Gama GT, parasitológico de
fezes, urina: rotina, teste para detecção de metabólicos de THC, teste para detecção de metabólicos de
cocaína;
d) Exame audiométrico: tonal e vocal com parecer emitido pelo profissional competente;
d.1) O candidato deverá apresentar no dia da perícia médica de avaliação de capacidade psicofísica o
exame de audiometria conforme descrito
Ratificam-se as demais disposições do Edital e seus anexos.
Matozinhos, 20 de novembro de 2018.

Antônio Divino de Souza
Prefeito Municipal
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