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E TA PA D E E X A M E M É D I C O

Prezados(as) Candidatos(as),
Em atenção as solicitações de esclarecimentos quanto a aplicação da fase de Exame Médico, e
com o objetivo de dar celeridade ao processo, seguem respostas às dúvidas mais pertinentes:
Art. 1° Conforme o Edital de Abertura do Concurso Público C-199, subitem 13.2: “Somente será convocado
para participar desta etapa do certame o candidato que for considerado APTO na Avaliação Psicológica,
além de não estar eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.”
I - Informamos ao candidato considerado APTO na Avaliação Psicológica, conforme resultado divulgado
pelo Edital de Resultado Provisório da Avaliação Psicológica, publicado em dia 30/07/2018 no endereço
eletrônico www.aocp.com.br, que já pode providenciar os exames médico e laboratoriais, principalmente o
EXAME ANTIDROGAS, seguindo as orientações da alínea “g”, do subitem 13.5 do Edital de Abertura do
Concurso Público C-199.
Art. 2° Quanto aos exames que devem ser apresentados na aplicação da Avaliação de Exame Médico e
Laboratorial, informamos que:
I - Na data da Avaliação, conforme convocação a ser publicada em 14/08/2018, os exames laboratoriais
devem ter prazo de validade não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua
emissão.
II - Os resultados dos exames e laudos exigidos no Edital de Abertura, deverão conter o nome completo do
candidato e número do seu documento de identidade, impresso ou escrito.
III - Em todos os exames laboratoriais, além das informações acima citadas, deverá constar,
obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional
responsável.

Belém/PA, 09 de agosto de 2018.
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