
 
 

                               GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL Nº 060/2013 – IAPEN 
CONVOCAÇÃO PARA EXAME MÉDICO ADMISSIONAL 

 
 

            O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 

suas atribuições legais e, conforme disposto no Decreto n.º 0148, de 23 de 

janeiro de 1998, e Decreto nº 1775, de 01 de abril de 2013; 

      RESOLVE: 

    Convocar os candidatos aprovados na 5ª fase – Curso de 
Formação, para a realização da 6ª fase - Exames Pré-Admissionais, em 

conformidade com o Edital de Abertura nº.001/2010-IAPEN, de 13 de julho 

2010, com as seguintes informações. 

         Os Candidatos deverão comparecer à Junta Médica do Estado, 
localizada na Rua Leopoldo Machado, n. 1094, bairro Jesus de Nazaré, 
em Macapá, no dia 04 de outubro de 2013, às 08h00, munidos dos 
exames abaixo: 

1- Exame parasitológico de fezes; 

2- Exame de urina – tipo I; 

3- Exame de sangue: Hemograma, VDRL, Colesterol total e frações, 

Triglicrideos, Lipídeios totais, Glicemia de Jejum;  

4- Raios-X Tórax PA com laudo; 

5- Eletrocardiograma com laudo; 

6- PSA (para candidatos do sexo masculino acima de 40 anos); 

7- PCCU (para candidatas do sexo feminino); 

8- EEG com Laudo; 

9- Tipo sanguíneo e fator RH 

10- Exame oftalmológico com laudo completo, inclusive com avaliação 

sensocromática; 



11-Audimetria com laudo otorrino. 

3- Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares para 

dirimir eventuais dúvidas. 

4-Em todos os exames, além do nome e número do documento de 

identidade do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura do 

profissional e o registro no órgão de classe específico do profissional 

responsável. 

5-Após a análise dos documentos e dos exames médicos, os candidatos 

habilitados e aptos, respectivamente, serão nomeados. 

6-Os candidatos ausentes na convocação para os exames pré-admissionais 

serão eliminados. 

7-A ausência do candidato ou a não apresentação dos exames no período 

da convocação, implicará na eliminação deste. 

 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL PENITENCIÁRIO - MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 

CLAS NOME 

04 ALDO MARCELO SOARES COSTA 

05 FERNANDA LIMA MELO 

06 NATALIA MENDES GONÇALVES MONTEIRO 

 

                          Macapá (AP), 23 de setembro de 2013 

 

                                AGNALDO BALIEIRO DA GAMA 
                        Secretário de Estado da Administração 
 

 


