PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
18º CONCURSO PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL
DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO
EDITAL
(SEI-140001/059127/2021)
O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Presidente da Comissão Organizadora do 18º CONCURSO PARA INGRESSO
NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO, faz
saber aos candidatos aprovados nas Provas Escritas Específicas as exigências
de apresentação de documentos e exames médicos:

1.

DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS:
1.1.

Os documentos exigidos no artigo 60 do Regulamento do
Concurso devem ser apresentados até o dia 14 de dezembro de
2021, através do Sistema SEI preferencialmente;

1.2.

Para realizar o cadastro no sistema, o usuário deverá acessar o
endereço

eletrônico

https://pge.rj.gov.br/sei/protocolo-virtual,

clicar no link “Cadastro de Usuário Externo no SEI-RJ” e seguir as
orientações contidas na página. Após a liberação do cadastro, o
candidato receberá um e-mail de confirmação e instruções de
acesso. Para acessar o sistema e abrir o processo SEI em que
enviará os documentos, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico https://pge.rj.gov.br/sei/protocolo-virtual e clicar no link
“Acesso ao Sistema: Usuário Externo”;
1.3.

Faculta-se, em igual prazo, o envio da documentação prevista no
artigo

60

do

Regulamento

por

meio

do

e-mail

documentodocandidato@pge.rj.gov.br;
1.4.

Os documentos serão eletronicamente devolvidos aos titulares em
caso de reprovação nas PROVAS ORAIS, descartando-se as vias
armazenadas nos sistemas da PGE;

1.5.

Dúvidas sobre a apresentação dos documentos deverão ser
encaminhadas

para

o

e-mail

documentodocandidato@pge.rj.gov.br.

2.

DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS:
2.1.

Os candidatos aprovados nas PROVAS ESCRITAS ESPECÍFICAS
deverão realizar, às suas expensas, os exames constantes do
ANEXO I para fins de inspeção de saúde pela Perícia Médica do
Estado;

2.2.

Os exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, a
critério do candidato;

2.3.

Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias
anteriores à realização dos exames médicos;

2.4.

Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão
constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de
classe específico do profissional responsável, sendo motivo de
inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas
informações;

2.5.

A apresentação dos exames e realização dos exames médico e
psicológico acontecerão em data previamente agendada pela
PGE-RJ, conforme cronograma apresentado no Anexo II;

2.6.

Serão considerados inabilitados para fins de nomeação e posse
os candidatos

reputados

inaptos nos exames médico

e

psicológico pré-admissionais, os que não comparecerem aos
referidos exames, os que não conseguirem cumprir as exigências,
bem como os que deixarem de entregar algum exame
complementar solicitado pela Perícia Médica;
2.7.

Todos os exames solicitados ao candidato serão utilizados como
complemento do exame clínico presencial. O médico perito
deverá avaliá-los dentro do contexto que inclui: idade do
candidato, variações da normalidade e outras variantes.

2.8.

A critério da Perícia Médica, poderá ser solicitada a repetição de
exames, bem como poderá ser determinada a complementação
de algum exame, se necessário, para a conclusão do diagnóstico.

ANEXO I

EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS
1.

Hemograma completo;

2.

Glicose ureia, creatinina;

3.

EAS, cultura de urina com TSA;

4.

Eletrocardiograma para candidatos com idade igual ou superior a 40
anos, com laudo;

5.

Esquema vacinal antitetânico atualizado dentro do padrão do Ministério
da Saúde (última dose aplicada com intervalo máximo de dez anos);

6.

Exame oftalmológico completo (fundo de olho, tonometria e acuidade
visual);

7.

Eletroencefalograma com laudo;

8.

Hepatite B (03 doses) ou sorologia IgPM IgG evidenciando anticorpos IgG
para hepatite B;

9.

Após 45 anos apresentar pesquisa de sangue oculto nas fezes;

10. Para todas as mulheres apresentação de Colpocitologia tríplice e, após os
35 anos, mamografia bilateral com laudo e ultrassom de mama com laudo
(até 1 ano);
11. PSA para homens com mais de 40 anos;
12. Vacinação com 2 doses para COVID 19;
13. Audiometria.
ANEXO II
DO CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES
PRÉ-ADMISSIONAIS
Realização de Exames Médicos
Realização de Exame Psicológico

04/12/2021 a 06/12/2021
07/12/2021 e 08/12/2021

Resultado dos Exames Médicos e Psicológico /
Divulgação de candidatos pendentes de
cumprimento de exigências
Reavaliação médica superveniente e
apresentação de exames pendentes para o
cumprimento de exigência
Resultado dos Exames Médicos e Psicológico
Resultado Final dos Exames Médicos e
Psicológico após cumprimento de exigências

10/12/2021

13/12/2021 a 17/12/2021
17/12/2021
20/12/2021

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2021.

RAFAEL ROLIM DE MINTO
Subprocurador-Geral do Estado
Presidente da Comissão Organizadora

