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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA II 

 
O Município de Cajamar, Estado de São Paulo, por meio da decisão do processo judicial n° 1003075-31.2022.8.26.0108, torna 
público o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA II do Concurso Público - Edital nº 02/2020, conforme segue: 
 
 
A avaliação será realizada no dia 03 de fevereiro de 2023,  às 8h00, no local abaixo descrito: 
 
 
LOCAL: SSO - Qualilog Serviços Auxiliares Administrativos Ltda - Rua Sete de Abril, 59 - 8º Andar - República - São 
Paulo/SP. 
 
O candidato deverá comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido neste edital, 
munido de documento oficial de identidade com foto (original), bem como os laudos dos seguintes exames: 
 
I) Teste Ergométrico de Esforço, com Laudo Médico; e 
II) Toxicológicos de larga janela de detecção (Anfetaminas, Metanfetamina – Ecstasy, Mazindol, Maconha, Cocaína, Opiáceos, 
Anfepramona e PCP – Fenciclidina). 
 
Serão aceitos exames laboratoriais realizados, no máximo, nos 60 (sessenta) dias anteriores à data estabelecida para a Avaliação 
Médica. 
 
A junta médica só aceitará laudos de Exames Toxicológicos de laboratórios que realizem o exame de larga janela de detecção 
(mínimo de 90 (noventa) dias), cuja coleta de material biológico tenha sido realizada, no máximo, nos 60 (sessenta) dias 
anteriores à Avaliação Médica. 
 
Os demais exames constantes no item 11.3 do edital de abertura, em virtude de fazerem parte da NR 7, são contemplados pelo 
contrato vigente com empresa de medicina do trabalho e serão realizados pela mesma, na data da Avaliação Médica. 
 
Não será admitido no local da Avaliação Médica o candidato que se apresentar após o horário estabelecido neste edital ou que 
não estiver de posse dos documentos/ laudos previstos acima. 
 
O local de realização da Avaliação Médica será de acesso exclusivo do candidato convocado, não sendo permitido permanecer no 
local acompanhantes do candidato, bem como aqueles que já realizaram a referida avaliação.  
 
O candidato ao ingressar no local de realização da Avaliação Médica deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 
aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.  
 
O candidato deverá seguir as orientações de segurança e as medidas de prevenção para evitar a infecção do coronavírus, como 
evitar aglomerações na entrada, nos sanitários, nas salas de avaliação e na saída, respeitando sempre o distanciamento social. 
 
A data e o horário da avalição médica seguem abaixo: 
 

RELAÇÃO DO CANDIDATO CONVOCADO PARA A AVALIAÇAO MÉDICA  
 
 

Guarda Civil Municipal Terceira Classe – Masculino 

NOME DO CANDIDATO INSC DATA HORÁRIO 

FRANCISCO JANILSON FARIAS MOUTA 900541 03/02/2023 (sexta-feira) 8h00 

 
 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 
 
Cajamar, 18 de janeiro de 2023. 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR/SP 


