CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - RJ
EDITAL N° 1/2018

COMUNICADO OFICIAL Nº 29
A Prefeitura Municipal de Maricá, por meio da Coordenação de Seleção
Acadêmica da Universidade Federal Fluminense torna público que:
1. A Prefeitura Municipal de Maricá publicará o Edital de Homologação do Concurso
somente após a conclusão dos procedimentos previstos no Comunicado Nº 28,
divulgado em 9 de novembro de 2018.
2. Após a publicação do Edital de Homologação do Concurso, a Prefeitura Municipal
de Maricá iniciará processo de convocação individual para exame admissional e
investidura no cargo, de acordo com a necessidade da Administração.
2.1. Para o exame admissional e abertura do processo de investidura no cargo, o
candidato convocado deverá se apresentar, em data ainda a ser definida e
divulgada, munido de 2 fotos 3x4 e original e cópia dos seguintes
documentos:
DOCUMENTOS PESSOAIS (obrigatórios)
 Comprovante de pré-requisito do cargo
 Comprovante de Escolaridade
 Carteira do Órgão de Classe/Categoria Profissional (quando for o caso)
 Documento de Identidade
 CPF
 Carteira de Trabalho (cópia frente e verso da página da foto e número)
 PIS/PASEP
 Título de eleitor
 Comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral
 Comprovante de Residência (conta de Luz, água, gás, telefone fixo ou aluguel)
 Comprovante de Conta Corrente - Banco Santander
 Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (para candidatos do
sexo masculino)
 Certidão de Nascimento ou de Casamento
 Última Declaração do Imposto de Renda ou Declaração de Isento
 Certidão de Regularidade Fiscal de Pessoa Física
DOCUMENTOS DE DEPENDENTES
 Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou de União Estável
 Carteira de Vacinação (para dependente menor de 7 anos)
 CPF
 Declaração de Comprovante Escolar
DOCUMENTOS PARA AUXÍLIO TRANSPORTE
 Formulário de solicitação do Auxílio Transporte
 Documento de Identidade
 CPF
 Comprovante de Residência: conta de luz, gás, água, telefone fixo ou aluguel.
Caso o comprovante de residência seja em nome de terceiro (Declaração em
Cartório).

EXAME ADMISSIONAL:
a) Exames Gerais (para todos os Cargos)
1. Radiografia de tórax PA e perfil com laudo e assinatura do profissional
responsável. Nas radiografias deverão constar a data do exame e as
iniciais do paciente;
2. Sangue - Hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, perfil lipídio,
VDRI;
3. PSA (para homens acima de 40 anos);
4. Urina – EAS;
5. Colpocitologia oncótica (mulheres);
6. Mamografia (mulheres acima de 40 anos);
7. Eletrocardiograma com laudo;
8. Teste ergométrico (homens e mulheres acima de 40 anos).
b) Parecer especializado (para todos os Cargos)
1. Parecer Psiquiátrico.
c) Exames Específicos (para os cargos de Docente I e Docente II)
1. Parecer psicológico - teste neuropsicológico;
2. Audiometria (tonal e vocal) com laudo;
3. Videolaringoscopia.
Observações:
 Os exames são de total responsabilidade do candidato;
 Os exames já realizados serão aceitos pela perícia médica com a seguinte
validade: prevenção, ginecológica, radiografia de tórax e mamografia até 6
(seis) meses. Para os demais exames a validade é de até 3 (três) meses;
 Nas radiografias deverão constar a data do exame e as iniciais do paciente;
 Candidatas grávidas estão dispensadas da realização da radiografia de tórax e
deverão trazer relatório completo do médico responsável pelo pré-natal sobre a
gravidez;
 Os exames não poderão ser manuscritos;
 O médico perito poderá, conforme o caso, solicitar outros exames para concluir
o exame admissional.
3. Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital do Concurso, de
seus Anexos e Comunicados Oficiais.

Niterói, 9 de novembro de 2018.
Prefeitura Municipal de Maricá
Coordenação de Seleção Acadêmica COSEAC

