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Orientação para realização de inspeção médica pericial para fins de admissão de que 
trata o item 7.4.2 e convoca para entrega da documentação, assinatura do contrato 
e início das atividades de que trata os itens 7.3 e 7.4.1 do referido edital. 

TÉCNICO UNIVERSITÁRIO  

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO 
CANDIDATO TOTAL 

2º 26 JEFERSON FERREIRA 53 

 

O candidato deverá comparecer na Unidade Acadêmica no dia 26/07/2019 às 14 
horas, apresentar original e cópia dos documentos, conforme o item 7.4.1 do 
referido edital, os formulários e declarações serão preenchidos na unidade. 

“7.4 O candidato deverá comparecer ao local de que trata o item 7.3, munido dos 
seguintes documentos: 
 
7.4.1 Original e cópia: 
I. Carteira de Identidade; 
II. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
III. Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou de quitação 
eleitoral; 
IV. Comprovante de quitação das obrigações militares (no caso de candidatos do sexo 
masculino); 
V. Comprovante de escolaridade (diploma, certificado ou documento comprobatório 
equivalente); 
VI. Comprovante de residência; 
VII. Número de registro no PIS/PASEP, caso possua; 
VIII. Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
IX. Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos; 
X. Documento comprobatório de registro em Órgão de Classe, quando por lei for 
exigido para o exercício das funções; 
XI. Comprovante ou cartão de conta corrente em agência de estabelecimento bancário 
do Banco do Brasil, para fins de pagamento de remuneração, conforme dispõe a 
Resolução nº 31, de 04 de abril de1998.  
 
7.4.2 O candidato deverá submeter-se à realização de inspeção médica pericial para 
fins de admissão, de competência da Superintendência Central de Saúde do Servidor – 



 

SCSS da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, no Núcleo Regional 
de Saúde do Servidor de Muriaé/MG, nos termos da Resolução SEPLAG nº 99 de 10 de 
dezembro de 2018. 
 
7.5 No ato da contratação, o candidato deverá firmar Termo de Compromisso, 
obrigando-se a respeitar o caráter sigiloso das informações de que vier a ter 
conhecimento, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais, em caso de 
violação do sigilo devido, devendo assinar, igualmente, as seguintes declarações: 
 
I. Declaração de inexistência de fatos impedidos para contrato com a Administração 
Pública Estadual, em obediência às vedações legais de acúmulo de cargos, empregos e 
funções públicas; 
II. Declaração de inexistência de vínculo com a Administração Pública por Contrato 
Temporário, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 
III. Declaração de Conhecimento do Código de Ética do Agente Público e da Alta 
Administração Estadual. ” 
 

Realização de inspeção médica pericial para fins de admissão de que trata o item 
7.4.2 do referido Edital.  

 
O candidato deverá submeter-se à realização de inspeção médica pericial para fins de 
admissão, de competência da Superintendência Central de Saúde do Servidor – SCSS 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, no Núcleo Regional de 
Saúde do Servidor de Muriaé/MG, situada na Rua Coronel Marciano Rodrigues, n° 22, 
bairro Centro - Muriaé/MG, em 25 de julho de 2019 às 9 horas, nos termos da 
Resolução SEPLAG nº 99 de 10 de dezembro de 2018. 
 
A RESOLUÇÃO SEPLAG nº 99/2018, estabeleceu os exames complementares e os 
documentos necessários para realização de inspeções periciais. Segue os itens 
principais para realização de inspeção médica pericial, conforme previsto no item 7.4.2 
do referido edital.  

“Art. 3º - Em todas as inspeções periciais realizadas no âmbito da SCSS 
ou nos Núcleos Regionais de Saúde do Servidor, o requerente deverá 
apresentar-se na unidade com antecedência mínima de 15 (quinze) 
minutos ao horário agendado para a inspeção e de posse da seguinte 
documentação: 
II – Documento original de identidade ou congênere, conforme 
Resolução SEPLAG nº 57, de 13 de agosto de 2018; 
Art. 4º Nos casos de inspeção pericial para fins admissionais, a 
documentação de que trata o inciso III, do artigo 3º desta Resolução 
referir-se-á aos resultados dos seguintes exames complementares 
originais, salvo disposição expressa em edital, regulamento de processo 
seletivo simplificado ou de designação, sendo o custo para a emissão 
dos mesmos por conta do requerente: 
I - Hemograma completo; 



 

II - Urina rotina; 
III - Glicemia de jejum; 
§1º Os exames descritos nos incisos I a III deste artigo somente serão 
aceitos se realizados nos 30 (trinta) dias anteriores à data de marcação 
da inspeção pericial e o exame descrito no inciso IV, nos 90 (noventa) 
dias anteriores à data de marcação da inspeção pericial. 
§2º O material de exame de urina de que trata o inciso II deverá ser 
colhido no próprio laboratório, devendo esta informação constar do 
resultado do exame. 
§3º Nos resultados de todos os exames descritos nos incisos acima 
deverão constar o número de identidade do candidato, a identificação 
dos profissionais que os realizaram e a data de sua realização. 
§4º Na inspeção pericial poderão ser exigidos exames e testes 
complementares julgados necessários para a sua conclusão. 
§5º O candidato deverá responder ao Questionário de Antecedentes 
Clínicos e apresentar fotocópia da publicação de nomeação, para cargo 
de provimento efetivo, ou documento que comprove a convocação ou 
classificação em processo seletivo simplificado ou de designação, salvo 
dispensa por força de legislação vigente e pertinente. 
Art. 6º - Em toda e qualquer inspeção pericial não serão aceitos 
resultados de exames emitidos da internet sem assinatura digital, por 
fax ou fotocopiados. 
Art. 7º - Compete ao Órgão responsável pela assinatura do contrato 
temporário ou da designação exigir o resultado de aptidão do exame 
admissional, no ato de posse, sob pena de responsabilização.  
Art. 8º – A inobservância do disposto nesta Resolução implicará em 
responsabilidade administrativa, civil e penal para o infrator e para 
quem, direta ou indiretamente, tenha dado origem ao ato”. 
 


