Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

Fundação Universidade Estadual do Ceará
Comissão Executiva do Vestibular – CEV

COMUNICADO No 107/2012-CEV/UECE, DE 22/08/2012
Dispõe sobre a convocação para os
Exames Médico e Odontológico, em
condição sub judice, do Concurso para
Agente Penitenciário do Estado do
Ceará.
O Presidente da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual
do Ceará, no uso de suas atribuições, torna públicas as seguintes informações
referentes aos Exames Médico e Odontológico – integrantes da Inspeção de Saúde, Etapa
da 2a Fase do Concurso Público para Agente Penitenciário do Estado do Ceará,
regulamentado pelo Edital No 29/2011 - SEPLAG/SEJUS, publicado no Diário Oficial do
Estado de 06 de setembro de 2011:
1. No Anexo Único deste Comunicado constam os nomes dos 3 (três) candidatos do
Concurso supracitado que estão sendo convocados para os Exames Médico e
Odontológico, em condição sub judice.
2. O Exame Médico da Inspeção de Saúde será realizado às 14 horas, no dia
31/08/2012, na Sede da CEV/UECE, no Campus do Itaperi, situada na Avenida
Dedé Brasil, 1700, Serrinha, Fortaleza, Ceará.
3. O Exame Odontológico da Inspeção de Saúde será realizado às 17 horas, no dia
31/08/2012, será realizado no Consultório Odontológico Pró-Sorriso situado à rua
Visconde do Rio Branco, 3066, loja 7, pátio Q Luz, bairro de Fátima, esquina com
Avenida Soriano Albuquerque, Fortaleza, Ceará.
3.1.Os candidatos deverão providenciar as requisições para o Exame Médico e para o
Exame Odontológico que constam do subitem 6.15 do Edital N o 029/2011SEPLAG/SEJUS:
“6.15 As requisições (exames, exames com laudo e somente laudo) a
seguir deverão obrigatoriamente ser entregues acompanhadas dos
respectivos laudos e realizadas às custas do candidato, para efeito do
Exame Médico e do Exame Odontológico, a ser realizada por Bancas
Examinadoras, formadas sob a responsabilidade da CEV/UECE e
compostas por profissionais habilitados, inscritos e regulares junto ao
Conselho Regional de Medicina e de Odontologia, no dia da realização da
Inspeção de Saúde oficial, a que os convocados deverão submeter-se
Requisições para o Exame Médico
1. Exame de sangue
1.1. hemograma completo
1.2. glicose
1.3. ureia
1.4. creatinina
1.5. ácido úrico
1.6. grupo sanguíneo e fator Rh
1.7. sorologia para doença de Chagas por imunofluorescência
1.8. HBSAG e anti-HBC-IGG (hepatite B)
1.9. hepatite C
1.10. VDRL (sífilis)
1.11. coagulograma completo
2. Exame de Urina (Sumário);
3. Ecocardiograma transtorácico com laudo;

4. Eletrocardiograma com laudo;
5. Eletroencefalograma com laudo;
6. Ecografia de abdome total e vias urinárias com laudo;
7. Laudo de Acuidade Auditiva medida por audiometria;
8. Laudo oftalmológico completo (acuidade visual com e sem correção,
pressão intra-ocular e fundo de olho, inclusive avaliação cromática);
9. Laudo ortopédico relativo ao aparelho locomotor e ao aparelho
osteoarticular;
10. Laudo de Sanidade Mental emitido por médico psiquiatra;
11. Raio-X do Tórax em PA e perfil com laudo;
12. Raio-X da Coluna cervical e lombossacra em AP e perfil com laudo;
Requisição para o Exame Odontológico
13. Radiografia Panorâmica dos Maxilares com laudo.”
3.2.Na data e horário que forem estabelecidos de apresentação para o Exame Médico
de cada candidato, este deverá comparecer pessoalmente à Sede da CEV/UECE,
para os seguintes procedimentos:
a) Ser identificado mediante apresentação da identidade original, sendo
obedecidas as disposições contidas no Edital No 29/2011 - SEPLAG/SEJUS
referentes ao documento de identidade.
b) Entregar a Ficha de Informações Confidenciais, se for o caso,
acompanhada da documentação exigida e indicada na capa desta Ficha a
qual será disponibilizada no endereço eletrônico do Concurso
(www.uece.br/cev).
c) Entregar as requisições do Exame Médico compreendendo laudos, exames
e exames com laudo, em sua forma original, as quais serão apresentadas
à equipe médica e em seguida retidas e arquivadas na documentação do
Concurso.
d) Conferência por parte da CEV/UECE, se os laudos, exames e exames com
laudos estão de conformidade com o que está estabelecido em Edital.
e) Preenchimento pelo candidato do “Questionário Médico de Saúde”.
f)

Medição da pressão arterial e da frequência cardíaca.

g) Se tiverem sido entregues todas as requisições, na forma estabelecida em
Edital, o candidato será encaminhado para ser avaliado pela equipe
médica.
3.3.Na data e horário que for estabelecido de apresentação para o Exame
Odontológico de cada candidato, este deverá comparecer pessoalmente à Clínica
Odontológica mencionada, para os seguintes procedimentos:
a) Ser identificado mediante apresentação da identidade original, sendo
obedecidas as disposições contidas no Edital No 29/2011 - SEPLAG/SEJUS
referentes ao documento de identidade.
b) Entregar a Radiografia Panorâmica dos Maxilares com laudo, exigência
para o Exame Odontológico em sua forma original a qual será
apresentada ao odontólogo e em seguida retida para o arquivo do
Concurso.
c) Conferência por parte da CEV/UECE, se a radiografia acima referida está
de conformidade com o que está estabelecido em Edital.
d) Preenchimento pelo candidato do “Questionário Odontológico de Saúde”.
e) Se tiver sido entregue a radiografia, na forma estabelecida em Edital, o
candidato será encaminhado para ser avaliado pela equipe de
odontólogos.
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3.4.Cada candidato deverá chegar ao local do Exame com antecedência de 30
minutos do horário de apresentação, trazendo o original do documento de
identidade, caneta, a Ficha de Informações Confidenciais acompanhada da
documentação exigida (estes documentos serão entregues por ocasião da
apresentação para o Exame Médico) e os laudos, exames e exames com laudos
exigidos para o Exame Médico e também para o Exame Odontológico.
3.5.Na apresentação para o Exame Médico, os candidatos deverão comparecer
usando por baixo da sua vestimenta, calção de banho, se do sexo masculino, e
maiô ou biquíni (discretos), se do sexo feminino, tendo em vista que não será
disponibilizado local para troca de vestimenta.
3.6.Não serão recebidos laudos, exames e/ou exames com laudos do Exame Médico
ou do Exame Odontológico, fora da data e do horário de apresentação.
3.7.Nos casos de inaptidão temporária no Exame Médico ou no Exame Odontológico
em que a banca examinadora tenha solicitado nova avaliação clínica e/ou
avaliação de especialista e/ou exames complementares necessários para firmar
um diagnóstico visando dirimir eventuais dúvidas, o candidato deverá atender a
solicitação no prazo estabelecido pela CEV/UECE, o qual constará na solicitação
de que trata este subitem.
3.7.1. No caso em que o candidato não atenda a solicitação no prazo estabelecido
será considerado inapto no exame para o qual foi feita a requisição (nova
avaliação
clínica
e/ou
avaliação
de
especialista
e/ou
exames
complementares), sendo eliminado do Concurso.
4. Os resultados preliminares do Exame Médico, do Exame Odontológico e do Exame
Toxicológico
serão
divulgados
no
endereço
eletrônico
do
Concurso
(www.uece.br/cev) e os recursos administrativos contra tais resultados deverão
ser interpostos no prazo de dois dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
após a data de divulgação do Comunicado da CEV/UECE que tornar público o fato
que gerou o recurso.
5. O Resultado Definitivo da Inspeção de Saúde compreendendo Exame Médico,
Exame Odontológico e Exame Toxicológico será divulgado no endereço eletrônico
do Concurso.

Fortaleza, 22 de agosto de 2012
Cleiton Batista Vasconcelos
PRESIDENTE DA CEV/UECE
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ANEXO ÚNICO DO COMUNICADO No 107/2012-CEV/UECE, DE 22/08/2012
Relação com os nomes dos 3 (três) candidatos do Concurso público para Agente Penitenciário do
Estado do Ceará que estão sendo convocados para os Exames Médico e Odontológico, integrantes
da Inspeção de Saúde, Etapa do Concurso disciplinada pelas disposições contidas nos subitens 6.1
a 6.15.1 do Edital No 29/2011 - SEPLAG/SEJUS, que regulamenta o Certame

Inscrição
24433
16646
11094

Nome
CARLOS EUGENIO MOREIRA MILITAO
CICERO ALMEIDA DE OLIVEIRA
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR

RG
2000002079373
95002488538
95031017670
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