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1.5-Dúvidas sobre a apresentação dos documentos deverão ser encaminhadas para o e-mail documentodocandidato@pge.rj.gov.br.

Gabinete de Segurança Institucional do Governo

2 - DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS

Procuradoria Geral do Estado

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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;

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

EXTRATOS DE TERMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

INSTRUMENTO: Proposta Especial SMGSI nº 16/2021.
PARTES: Subsecretaria Militar do Gabinete de Segurança Institucional
(CNPJ 16.481.961/0001-03) e a empresa Informatel Comercial Eireli
ME. (CNPJ 12.852.917/0001-01).
OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção e conservação de
bens móveis (elementos filtrantes internos/externos e mangueiras para
purificadores de água), na forma do Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 2.022,08 (dois mil e vinte e dois reais e oito centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento
da Nota de Empenho.
PROGRAMA DE TRABALHO: 06020.06.122.0002.2016.
FONTE DE RECURSO: 100.
NATUREZA DA RECEITA (Código): 33903011.
DATA DA ASSINATURA: 25/11/2021.
PROCESSO Nº SEI 390004/000014/2021.

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato PGE-RJ
nº 24/2018.
PARTES: Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO/FUNPERJ, e a sociedade empresária M.K.R
ELETRÔNICA LTDA-ME.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12
(doze) meses, com início em 03 de dezembro de 2021 e término previsto para 02 de dezembro de 2022, com concessão de reajuste.
VALOR: R$ 229.288,43 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).
FUNDAMENTAÇÃO: arts. 57, inciso II e 55, inciso III, da Lei nº
8.666, de 1993 e suas alterações.
ASSINATURA: 24 de novembro de 2021.
AUTORIZAÇÃO: Processo n° SEI-E-14/001.005756/2018.

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

INSTRUMENTO: Proposta Especial SMGSI nº 17/2021.
PARTES: Subsecretaria Militar do Gabinete de Segurança Institucional
(CNPJ 16.481.961/0001-03) e a empresa Abraf 39 Comércio de Máquinas Equipamentos e Serviços Ltda (CNPJ 07.057.509/0001-10).
OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção e conservação de
bens móveis (elementos filtrantes internos/externos e mangueiras para
purificadores de água), na forma do Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento
da Nota de Empenho.
PROGRAMA DE TRABALHO: 06020.06.122.0002.2016.
FONTE DE RECURSO: 100.
NATUREZA DA RECEITA (Código): 33903011.
DATA DA ASSINATURA: 25/11/2021.
PROCESSO Nº SEI 390004/000014/2021.
Id: 2356508

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RETIFICAÇÃO
D.O. DE 24.11.2021
PÁGINA 35 - 1ª COLUNA
EXTRATO DE TERMO
INSTRUMENTO: Proposta Especial SMGSI nº 15/2021.
Onde se Lê:
.... PROGRAMA DE TRABALHO: 06010.06.781.0470.2039 ...
Processo nº SEI 390004/000272/2021.
Leia-se:
.... PROGRAMA DE TRABALHO: 06020.06.781.0470.2039 ....
Processo nº SEI 390004/000272/2021.
Id: 2356509

Id: 2356241

EDITAL
18º CONCURSO PARA INGRESSO NA CLASSE INICIAL
DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO
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, considerando os candidatos aprovados
nos recursos das PROVAS ESCRITAS ESPECÍFICAS, publicado no
Diário Oficial do Estado em 24 de novembro de 2021, reitera a convocação para apresentação dos documentos e exames médicos nos
termos abaixo:
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;

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
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

04/12/2021 a 06/12/2021
07/12/2021 e 08/12/2021
10/12/2021
13/12/2021 a 17/12/2021
17/12/2021
20/12/2021

Processo nº SEI-140001/061222/2021.
Id: 2356139

TODOS
NÓS
SOMOS A

Faça a sua parte
Não polua
rios e córregos

Envie um SMS para 40199
informando seu CEP e cadastre-se
para recebimento de alertas.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 26 de Novembro de 2021 às 06:16:30 -0200.

SEM TEMPO A PERDER

