MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
EDITAL Nº 025/2014 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À NOMEAÇÃO
A DECANA DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, na ausência ocasional do Procurador-Geral de
Justiça e impedimento da Vice-Procuradora Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei
Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do
Ceará e tendo em vista o que consta no Edital nº 001/2011 do Concurso público para ingresso à Carreira do
Ministério Público do Estado do Ceará, RESOLVE CONVOCAR os candidatos habilitados, relacionados no
ANEXO ÚNICO do Edital nº 024/2014 – EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS JULGAMENTO DE
RECURSOS PELA COMISSÃO DO CONCURSO, para a realização do Exame de Sanidade Física e Mental e
entrega da documentação necessária à nomeação, de acordo com o calendário e as orientações seguintes:
I – DO CALENDÁRIO
Dia 29/08/2014 – Entrega à Secretaria da Comissão do Concurso da documentação relacionada a seguir,
pessoalmente ou por procuração:
a) Comprovação do exercício de 3 (três) anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a
obtenção do grau de Bacharel em Direito, na forma definida nas Resoluções nº 40/2009 e nº 57/2010 do
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, cuja contagem de tempo se dará na forma prevista na
Resolução nº 87/2012 do CNMP, que alterou art. 3º da Resolução nº 40/2009 do CNMP;
b) 04 (quatro) fotografias 3x4 (fundo branco);
c) Cópia autenticada do Certificado de quitação com o Serviço Militar (homens);
d)

Cópia autenticada da quitação com as obrigações eleitorais;

e)

Cópia autenticada da Cédula de Identidade;

f)

Cópia autenticada da Certidão de Nascimento (solteiro) ou de Casamento (casado);

g)

Cópia autenticada do CPF;

h)

Cópia autenticada do Título de Eleitor;

i)

Declaração de Não-Acumulação de cargo ou função pública ou Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho (CLT);

j)

Declaração de bens dos 02 (dois) últimos anos fiscais;

k)

Informação do Grupo sanguíneo e Fator RH;

l)

Cópia autenticada do PIS/PASEP;

m) Cópia autenticada do comprovante de residência;
n)

Números de telefones residencial e celular.

Dias 01 e 02/09/2014 – Comparecimento dos candidatos à Coordenadoria de Perícia Médica - COPEM, nos
dias e horários previstos no ANEXO ÚNICO deste Edital, munido dos exames necessários para realização
do Exame de Sanidade Física e Mental.
Dia 03/09/2014 – Entrega à Secretaria da Comissão do Concurso do Laudo Médico expedido pela COPEM,
facultando-se ao candidato a entrega do laudo logo após a realização da perícia.
II – DAS ORIENTAÇÕES
1 Para a realização do Exame de Sanidade Física e Mental o candidato deverá realizar às suas expensas os
seguintes exames e apresentá-los à Coordenadoria de Perícia Médica - COPEM (Avenida Oliveira Paiva, 941,
Cidade dos Funcionários, CEP: 60.822-130, Fortaleza), portando, por ocasião do seu comparecimento a COPEM,
documento de identidade original que bem o identifique:
1.1 - Laboratoriais
a) Hemograma;
b) V.D.R.L;
c) glicemia, uréia, creatinina, T.G.O e T.G.P.;
d) sumário de urina;
e) Machado Guerreiro.
1.2 - De avaliação:
a) oftalmológico completo, incluindo acuidade visual e tonometria;
b) otorrinolaringológico completo, incluindo audiometria e laringoscopia;
c) R.X. de tórax;
d) psiquiátrico.
1.3 - Eletrocardiograma e eletroencefalograma.
2 Todos os candidatos deverão efetuar a entrega da documentação e comparecer ao Exame de Sanidade Física e
Mental, independentemente da formalização de requerimento de renúncia da colocação obtida na classificação
final.
3 O candidato que não comparecer ao Exame de Sanidade Física e Mental será eliminado do concurso.
4 Não serão nomeados os candidatos considerados inaptos para o exercício do cargo no Exame de Sanidade
Física e Mental.
5 Ao candidato inabilitado assegurar-se-á acesso às conclusões do laudo respectivo, aplicando-se, no que couber,
o disposto no Edital nº 001/2011.
6 Os candidatos sub judice terão suas vagas reservadas para o cumprimento de decisões judiciais definitivas.
7 A Comissão do Concurso funcionará nos dias 29/08/2014 a 03/09/2014 no horário das 08 às 16h, na sede
da Procuradoria Geral de Justiça, à Rua Assunção, 1100, Bairro José Bonifácio, CEP 60050-011, Fortaleza – CE.

Fortaleza, 21 de agosto de 2014.
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