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PORTARIA N.° 916/2018 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do artigo 70 

c/c o § 1° e 2° do art. 261 do Regimento Interno deste Tribunal, e tendo em vista a 

ordem classificatória do Concurso Público realizado por este Tribunal, deflagrado por 

meio do Edital n.° 003/2014, cujo resultado final foi homologado através do Edital de 

Homologação do Resultado Final, datado de 16 de maio de 2018, publicado no 

Diário Oficial do Estado de Goiás, n.° 22.809 de 16 de maio de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1°. CONVOCAR o candidato ALEX PEREIRA MENEZES, 

aprovado e classificado na 2° (segunda) colocação do concurso público de provas e 

títulos para provimento do cargo de Auditor (Conselheiro Substituto), deste Tribunal 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), conforme 

Edital de Classificação Final, de 14/05/2018, e em virtude da eliminação do 1° 

(primeiro) colocado, SAVIO LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, conforme Portaria n° 

915/2018, de 07/11/2018, na forma dos itens 11, 11.1 e 11.2 do Capítulo XIV, do 

Edital n° 03/2014, para que se submeta à Perícia Médica na Junta Médica do Estado 

de Goiás, de segunda a sexta-feira, no horários compreendido entre as 7hs e 19hs, 

no prazo de até 15 (quinze) dias úteis da publicação desta portaria no Diário Oficial 

do Estado, consoante as seguintes instruções: 

1. Perícia Médica: 

a) A perícia médica deverá ser agendada pelo telefone (62) 69-4202; 
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O candidato deverá comparecer na Gerência de Saúde e Prevenção - 

GESPRE, situada à Rua Dr. Olinto Manso Pereira, Setor Sul, Goiânia-

Go, no dia e horário agendados; 

O candidato deverá apresentar documento de identidade e cópia do 

Diário Oficial, comprovando a convocação; 

Considerando os formulários a serem preenchidos e exames a serem 

averiguados antes da perícia médica, será necessário o 

comparecimento do candidato no dia e horário agendados com pelo 

menos 1/2 (meia) hora de antecedência; 

São exames a serem apresentados na Perícia Médica: 

Oftalmológico - Acuidade visual com e sem correção; 

Biomicroscopia; Fundoscopia; Tonometria de aplanação; 

Mobilidade extrínseca; Pesquisa de Daltonismo; 

RX de tórax - PA e perfil; 

ECG; 

Atestado médico de sanidade mental emitido por Médico 

Psiquiatra (original); 

Laboratoriais - Hemograma completo; Glicemia de jejum; Uréia; 

Creatinina; TGO / TGP; IFTa para Chagas; PSA(homens acima de 

40 anos). 

Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença — CID, bem como a provável 

causa da deficiência, conforme declarado no ato da in ição, no 

caso de PNE. 

Rua 68, no 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-10 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br  



icTir  , 	Dos "MC/MS 00 csmoo tIE GOLAS 

T Path 
n s- CON GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
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IMPORTANTE: 

Outros exames laboratoriais com parecer especializado poderão ser 

solicitados pelo médico perito, na ocasião do exame clínico 

admissional; 

Candidatas gestantes não realizam exames radiológicos, caso o 

abdômen não esteja visível a ponto de comprovar a gravidez, será 

necessário exame comprovando gravidez; 

O RX deve ser apresentado junto com o laudo, devidamente assinado 

e carimbado pelo médico responsável pelo exame; 

Os exames podem ser feitos em qualquer clínica radiológica, 

laboratórios ou outros estabelecimentos capacitados para esses 

procedimentos; 

Os exames médicos solicitados para apresentação junto à GESPRE 

têm validade de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua 

emissão. 

2. Dúvidas e Esclarecimentos: 

A Equipe da Divisão de Recursos Humanos encontra-se à disposição 

para maiores esclarecimentos nos telefones: 62 3216-6273 ou 3216-

6272. 

Art. 2°. Realizada a inspeção médica, o resultado deverá ser entregue 

na Divisão de Recursos Humanos do TCMGO, a fim de que o seu resultado possa 

ser publicado e seja realizada a nomeação do candidato, desde que preenchidos 

todos os requisitos constitucionais, legais e editalicios. 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 	dias do mês de novembro de 2018. 

Cons. JOACK1VE E CASTRO NETO 
Presidente 
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