EDITAL n. 26/2016 - SAD/SEJUSP/AGEPEN
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL DO QUADRO DE PESSOAL DA AGÊNCIA
ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (AGEPEN)

O

SECRETÁRIO

INTERINO

DE

ESTADO

DE

ADMINISTRAÇÃO

E

DESBUROCRATIZAÇÃO, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA e o DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no
Edital n. 1/2015 – SAD/SEJUSP/AGEPEN, de 28 de dezembro de 2015, convocam os
candidatos relacionados no Anexo Único a este Edital para realizarem o Exame de Saúde,
Antropométrico e Clínico, na condição sub judice, observando-se:
I - O Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico será realizado exclusivamente no
município de Campo Grande, de acordo com as datas e os horários estabelecidos no Anexo
Único a este Edital, no seguinte local:
Local: Policlínica da PMMS
Endereço: Rua Rodolfo José Pinho, 1506.
Bairro: Jardim São Bento
Cidade: Campo Grande
II - O Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico, de caráter eliminatório, destinase à constatação, mediante exame clínico, análise dos testes e dos exames laboratoriais
solicitados, condições mórbidas que venham a constituir-se em restrições ao pleno
desempenho das atribuições do cargo, ou que no exercício das atividades rotineiras do serviço
possam propiciar o agravamento dessas condições ou que possam representar eventual risco
para a vida do candidato ou para terceiros, e a presença de patologia que, embora não voltada
à morbidez, possa ser considerada impeditiva ou incapacitante para o desempenho das
atribuições do cargo, observadas as exigências do Exame de Aptidão Física, do Curso de
Formação, do exercício do cargo de Agente Penitenciário Estadual e das tarefas próprias do
serviço.
III - Para a realização do Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico o candidato
deverá apresentar-se munido do documento de identidade e do resultado original dos
seguintes exames, que correrão a suas expensas:
a) eletrocardiograma com laudo;
b) avaliação cardiológica (exame clínico) com parecer;
c) eletroencefalograma;
d) avaliação neurológica com parecer;
e) raio X do tórax, em apneia;
f) laudo de exame oftalmológico completo, inclusive de avaliação sensocromática;

g) hemograma completo;
h) parasitológico de fezes;
i) urina EAS;
j) triglicerídeos;
k) glicemia (jejum);
l) ureia;
m) creatinina;
n) A.L.T;
o) colesterol e frações;
p) ABO+RH;
q) imunologia para Doença de Chagas ou Machado Guerreiro;
r) sorologia para Lues, VDRL ou FTA-ABS;
s) sorologia para hepatite B;
t) sorologia para hepatite C;
u) Exame toxicológico para detecção do uso de drogas lícitas e ilícitas em
cabelo/pelos (3,6 cm) através de queratina, que deverá apresentar resultado negativo para os
seguintes grupos de drogas e seus metabólitos: Canabinoides e seus derivados, Cocaína e
seus metabólitos, (Benzoilecgonina, Anidroecgonina Metil-ster(AEME)- crack, Cocaetileno,
Norcocaína), Opiácios ( 6MAM-Acetilcodeína, Acetilmorfina, Diacetilmorfina-(heroína), Codeína,
Dihidrocodeína, Morfina), Fenciclidina (PCP), Anfetaminas, Metanfetaminas como MDA, MDEA,
MDMA(ecstasy), MDBD, Benzodiazepínicos, (Alprazolam, Diazepam, Lorazepam, Midazolam,
Nordiazepam, Temazepam), que causam dependência química e psíquica de qualquer
natureza, atendendo a uma janela de detecção de no mínimo 90 (noventa) dias.
v) atestado médico que comprove a condição física do candidato autorizando-o a
participar da prova prática de aptidão física.
w) exame sanguíneo para detecção de gravidez para as candidatas, realizado a,
no máximo, 15 (quinze) dias da data prevista para a sua apresentação, conforme edital
específico.
x) exame de audiometria;
3.1 - Os exames constantes neste item deverão ser realizados com antecedência
de, no máximo, 30 (trinta) dias da data prevista para a sua apresentação.

3.2 - Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, o nome do candidato.
3.3 - Além dos exames relacionados acima (item 11.4 do EDITAL n. 1/2015 -

SAD/SEJUSP/AGEPEN), poderão ser solicitados outros exames ou pareceres especializados
necessários à avaliação completa desta fase, de forma a possibilitar a verificação da
capacidade ou incapacidade do candidato para o exercício da função, em face às exigências
de vitalidade física requeridas para as tarefas que serão executadas rotineiramente,
observadas as normas da medicina especializada.
IV - A relação dos candidatos convocados para o Exame de Saúde,
Antropométrico e Clínico, com o respectivo resultado expresso em “Apto” ou “Inapto”, será
divulgada por edital e publicada no Diário Oficial do Estado - DOE, no endereço
www.imprensaoficial.ms.gov.br e disponibilizada, via Internet, no site www.fapems.org.br.
CAMPO GRANDE-MS, 2 DE SETEMBRO DE 2016.

ÉDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário Interino de Estado de
Administração e Desburocratização

JOSÉ CARLOS BARBOSA
Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública

AILTON STROPA GARCIA
Diretor-Presidente da Agência Estadual de Administração
do Sistema Penitenciário

ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 26/2016 - SAD/SEJUSP/AGEPEN
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL DO QUADRO DE PESSOAL DA AGÊNCIA
ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (AGEPEN)
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SAÚDE, ANTROPOMÉTRICO E CLÍNICO NA
CONDIÇÃO SUB JUDICE
Data: 22 de setembro de 2016
Turno: Vespertino
Horário de fechamento dos portões: 13h30min (horário de MS)
Local: Policlínica da PMMS
Endereço: Rua Rodolfo José Pinho, 1506.
Bairro: Jardim São Bento
Cidade: Campo Grande

INSCRIÇÃO

NOME

GRUPO

120136

Cleyton Luiz dos Santos Gomes (sub judice)

182

130689

Hudson Dias de Oliveira (sub judice)

182

132203

Ismael Whesly Borges (sub judice)

182

117193

Rosilaine Arruda da Silva (sub judice)

183

