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TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014  
 
 
 
 
 

 A Prefeitura Municipal de Ariquemes, no uso de suas atribuições legais resolve tornar pública a terceira 
retificação do edital de Abertura, cabendo as seguintes alterações: 
 
 
Art. 1º - No item 8 - TESTE FÍSICO: 
 
 
Onde se lê: 
 
8.2.2 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 

antecedência munidos de documento oficial de identificação (original), Carteira Nacional de 
Habilitação (original), conforme requisito mínimo para o cargo, e 01 (uma) cópia simples do referido 
documento. 

 
Leia-se: 
 
8.2.2 O candidato convocado para a avaliação física deverá: 
 
a) apresentar-se com roupa apropriada (short, camiseta, meias e tênis) para os testes específicos; 
 
b) estar munido de documento oficial de identificação (com foto), e de atestado médico, emitido no máximo há 
15 (quinze) dias da data da avaliação, especificando que o candidato está apto para realizar atividades que 
exijam esforço físico, conforme modelo a seguir: 
 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO 
 
Atesto, sob as penas da lei, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, documento 
de identidade ________________, nascido em ____/____/____, encontra-se apto(a) para realizar esforços 
físicos, podendo submeter-se à avaliação de condicionamento físico por testes específicos do Concurso Público 
da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, conforme Edital nº 001/2014. 
 
Local e data (máximo de 15 dias de antecedência da data da avaliação)  
 

_________________________________________________ 
Assinatura do profissional – Carimbo – CRM 
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8.2.2.1 Considerar-se-á válido o atestado médico em conformidade com o modelo do subitem anterior, original, 
carimbado e assinado por médico da rede pública ou privada, constando também o nome do candidato com o 
respectivo número da cédula de identidade, além da identificação legível do emitente e o número de inscrição 
do CRM. 
 
8.2.2.2 É recomendável que o candidato tenha feito sua refeição com antecedência de no mínimo 2 (duas) horas 
do horário de realização da etapa. Ainda, ao candidato fumante, é recomendável não fazer uso de cigarro pelo 
menos 2 (duas) horas antes e 2 (duas) horas depois da etapa. 
 
8.2.2.3 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, 
tais como alterações orgânicas permanentes ou temporárias, estados menstruais, indisposições, cãibras, 
contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou 
orgânica do candidato 
 
8.2.2.4 O Edital de convocação contemplando os locais e horários para a realização da avaliação física será 
publicado em meio oficial e divulgado na internet, no site www.noroesteconcursos.com.br juntamente com a 
relação dos candidatos convocados para esta etapa. 
 
8.2.2.5 Os candidatos convocados para esta etapa deverão comparecer ao local indicado para realização da 
prova até 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição, 
documento de identidade e o laudo médico, caso contrário, não poderão participar da referida etapa. O candidato 
realizará os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela NOROESTE 
CONCURSOS (se turno matutino ou vespertino), o qual será realizado de forma aleatória. 
 
 
Art. 2º No item 15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Onde se lê: 
 
15.1 Por ocasião da contratação deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: 
 

a) CPF; 
b) Título de Eleitor; 
c) Carteira de Identidade RG; 
d) Certificado de Escolaridade ou Diploma; 
e) Histórico Escolar; 
f) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria); 
g) Carteira Nacional de Habilitação – CNH (se Motorista); 
h) Certificado Militar (se homem); 
i) Declaração de Não Acumulação de Cargo (Caso haja o acúmulo, apresentar Certidão do Órgão 
Empregador, contendo o Regime Jurídico, a carga horária e o horário de trabalho, com firma 
reconhecida); 
j) 01 Foto 3X4; 
k) Declaração de Bens; 
l) Comprovante de votação da última eleição; 
m) Comprovante de Residência; 
n) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe. 
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Leia-se: 
 
15.1 Por ocasião da contratação deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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Art. 3º Passa a constar o item 15.2.1 com a seguinte redação: 
 
15.2.1 Para efeito de aprovação no exame médico admissional previsto no item anterior o candidato será 
submetido a Junta Médica Oficial do Município, a qual expedirá o Certificado de Capacidade Física e Mental, 
sendo que para tanto será necessário que o candidato seja examinado pelos médicos indicados, analisados os 
exames complementares e os Laudos que contêm as avaliações dos médicos especialistas. 
 
15.2.1.1 Os exames de imagem e laboratoriais, bem como os laudos e avaliações médicas necessários ao 
exame admissional são os seguintes: 
 
1. Raios-X total da coluna vertebral com laudo radiológico (exceto para grávida);  
2. Avaliação Ortopédica (baseada no exame geral do candidato e nos Raios X de coluna total);  
3. Avaliação Psiquiátrica;  
4. Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames de Colpo citologia Oncótica e Parasitária, 
Ultrassonografia Pélvica e Ultrassonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Ultrassonografia das 
mamas deve ser substituída pela Mamografia com respectivo Laudo do Radiologista);  
5. Avaliação Dermatoneurológica;  
6. Avaliação Oftalmológica;  
7. Avaliação Otorrinolaringológica com Audiometria (para professores e orientadores educacionais); 
8. Avaliação Neurológica;  
9. Avaliação Endocrinológica;  
10. Avaliação Cardiológica baseada no exame do Candidato e no Eletrocardiograma (para todas as idades e 
com o ECG acompanhado da respectiva interpretação);  
11. Raios-X do Tórax em PA e perfil com Laudo radiológico (exceto para grávidas); 
12. Sangue: VDRL – Glicemia – Hemograma – Ácido úrico – Ureia – Creatinina – Toxoplasmose IGG e IGM – 
Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e TGO – HBSAg – AntiHBS – AntiHBC IGG e IGM – AntiHCV – HIV I e HIV 
II;  
13. Escarro: BAAR; 
14. Urina: EAS – Toxicologia (Cocaína e Maconha) 
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15. Avaliação de Clínico Geral baseada no exame geral do Candidato e nos exames listados nos itens de nº 11, 
12, 13 e 14 desta Relação. 
 
Art. 4º Os demais itens seguem em conformidade com o edital de abertura divulgado. 
 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal, no site www.noroesteconcursos.com.br e nos meios oficiais do Município de 
Ariquemes/RO. 
 

Ariquemes/RO, 29 de setembro de 2014. 
 
 

JOSEILTON SOUTO PEREIRA 
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento 

 
 


