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EDITAL Nº. 003/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 
 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA AS ETAPAS DE EXAME MÉDICO OCUPACIONAL, EXAME TOXICOLÓGICO E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA/GO no uso de suas atribuições legais e estatutárias, através da Comissão do Concurso Público 

designada pelo Decreto nº. 1723/14, de 03 de setembro de 2014, tendo em vista o que consta do Art. 37, inciso II da Constituição 

Federal e Lei Complementar nº 11/12, de 18 de dezembro de 2012, estabelece as normas e torna público a convocação para Etapas de 

Exame Médico Ocupacional, Exame Toxicológico e Investigação Social do Concurso Público destinado ao provimento de vagas no 

QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. 

 

1. DO EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 

1.1. Serão convocados para o Exame Médico Ocupacional todos os candidatos aprovados e classificados no Teste de Aptidão Física. 

1.2. Serão realizados Exames Médicos, de caráter eliminatório, nos termos da Medicina do Trabalho, conforme ANEXO “A” deste Edital.  

1.3. Os Exames Médicos objetivarão aferir se os candidatos gozam de boa saúde física e mental, se não são portadores de deficiências, 

doenças, sinais ou sintomas que os incapacitem para o cargo público efetivo de Guarda Municipal – 3ª Classe. 

1.4. O candidato poderá ser submetido a exames médicos de qualquer natureza, as suas expensas, considerados necessários para 

esclarecer diagnósticos, a critério da Medicina do Trabalho, no decorrer do Curso de Formação até sua posse no cargo público efetivo 

de Guarda Municipal – 3ª Classe, com vistas à comprovação de seu estado de saúde física e mental. 

1.5. Os candidatos deverão entregar, em envelope lacrado e identificado com nome completo e número de inscrição no Concurso Público, 

os exames relacionados no ANEXO “A” deste Edital no Auditório da Prefeitura Municipal de Formosa, no endereço Praça Rui Barbosa nº 

208, Centro, Formosa/GO – CEP: 73.801-220, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min horas, conforme cronograma deste 

edital. 

1.6. Após a realização dos exames clínicos e análise dos exames laboratoriais o Médico da Medicina do Trabalho deverá emitir Laudo 

Médico da aptidão ou inaptidão do candidato.  

1.6.1. O Laudo Médico deverá constar que o candidato é apto para exercer as atividades para o cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, 

conforme disposto nos artigos 12 e 21, da Lei Complementar n.º 11/12, de 18 de dezembro de 2012, conforme modelo do Anexo D. 

1.6.2. O Laudo deverá vir em papel timbrado da Clínica/Hospital e deverá conter o Carimbo com o Nome e CRM do Profissional que o 

atesta. 

1.6.3. As atividades constantes nos artigos 12 e 21, da Lei Complementar n.º 11/12, de 18 de dezembro de 2012 estão contemplados no 

anexo “C” deste edital. 

1.6.4. Será considerado aprovado, nesta etapa, o candidato que obtiver o resultado de APTO para o cargo.  

1.6.5. O candidato INAPTO será eliminado e ficará impedido de prosseguir no Concurso.  

1.7. O candidato que deixar de entregar o Exame Médico Ocupacional acompanhado do Laudo, sob qualquer motivo, será eliminado 

do Concurso Público. 

1.8. Os Exames Médicos serão custeados pelo candidato que terá a opção de fazer os exames laboratoriais, exceto “anti-HBs AG”, na 

Rede Municipal de Saúde do Município de Formosa/GO. 

1.8.1. Os candidatos que optarem por fazer os exames laboratoriais na Rede Municipal de Saúde do Município de Formosa/Go, deverão 

comparecer no Setor de Regulação, anexo ao Hospital Municipal de Formosa/Go, situado na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, 

Quadra B, Lote 11, nº. 450 Bairro Parque Laguna II, das 14:00 às 16:00 horas, até o dia 07 de maio para agendamento prévio dos exames. 

 

2. DO EXAME TOXICOLÓGICO 

2.1. Serão convocados para o Exame Toxicológico, todos os candidatos aprovados (aptos) e classificados após a realização do Exame 

Médico Ocupacional. 

2.1.1. Os candidatos deverão submeter-se a Exame Toxicológico (de caráter confidencial), que será realizado pelo candidato, observando 

as orientações a seguir descritas:  
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a) Deverá ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusa uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência 

química ou psíquica de qualquer natureza e deverá apresentar resultados negativos para um período mínimo de 60 (sessenta) dias;  

b) Deverá ser realizado em laboratório especializado, a partir de amostra de materiais biológicos (cabelos ou pelos) doados pelo 

candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e 

estabelecimento de contraprova;  

c) O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito ao IBEG/Comissão do Concurso, que obedecerá ao que 

prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente.  

2.1.2. As seguintes informações são pertinentes com o Exame Toxicológico:  

a) O prazo de processamento dos Exames por parte dos laboratórios pode demorar até 15 dias, o candidato deverá ficar atento a este 

quesito ao agendar a coleta para seu Exame.  

b) Os candidatos devem apresentar-se sem depilação total pois a falta de pelos/cabelos poderá ser considerada evasão do Exame.  

c) Não há qualquer interferência de medicamentos lícitos, suplementos, tratamentos capilares ou cosméticos no resultado do Exame.  

d) Não há necessidade de qualquer preparação especial para a coleta, tais como jejum ou abstinência.  

2.1.3. O resultado do Exame Toxicológico da Inspeção de Saúde será expresso por uma das seguintes menções:  

a) Apto. Para o candidato que tiver obtido resultado negativo para todas as substâncias entorpecentes ilícitas que foram objeto do Exame 

Toxicológico.  

b) Inapto. Para o candidato que tiver obtido resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas que foram objeto do 

Exame Toxicológico.  

2.1.4. O Exame Toxicológico será custeado pelo candidato que deverá se dirigir a um dos laboratórios especializados para a coleta do 

material para o exame.  

2.1.5. Não será recebido laudo do Exame Toxicológico com violação do lacre do envelope que o contém. 

2.1.6. O  envelope deve  ser identificado com o nome completo do candidato. 

3.3. Os candidatos deverão entregar o laudo do Exame Toxicológico no seguinte endereço: Auditório da Prefeitura Municipal de Formosa, 

no endereço Praça Rui Barbosa nº 208, Centro, Formosa/GO – CEP: 73.801-220, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min 

horas, conforme cronograma deste edital. 

 

3. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL  

3.1. Serão analisados na etapa de Investigação Social, todos os candidatos aprovados (aptos) e classificados após a realização do Exame 

Médico Ocupacional. 

3.2. A Investigação Social, de caráter eliminatório, será realizada por órgão competente.  

3.3. Os candidatos deverão entregar os documentos e as declarações relacionados no ANEXO “B” deste Edital no seguinte endereço: 

Auditório da Prefeitura Municipal de Formosa, no endereço Praça Rui Barbosa nº 208, Centro, Formosa/GO – CEP: 73.801-220, das 

08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min horas, conforme cronograma deste edital. 

3.4. A Comissão poderá se valer de documentação complementar, visando esclarecimentos de fatos que afetem idoneidade moral e 

social do candidato.  

3.5.1. Caso o candidato seja considerado INAPTO (contraindicado) no processo de Investigação Social, será expedido relatório 

fundamentado emitido e assinado pelo Órgão responsável. 

3.5.2. Se constatado qualquer fato ou ato desabonador da conduta do candidato sob os aspectos moral e criminal que o incompatibilize 

com a condição de Guarda Municipal, o mesmo será eliminado do concurso.  

3.6. No caso de INAPTO (contraindicado), será garantido o direito de ampla defesa, nos termos do item 9.1 do Edital do Concurso.  

3.7. O candidato que deixar de enviar a documentação desta etapa, sob qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público. 

 

CRONOGRAMA 

FASES DATA 

Convocação para a Etapa do Exame Médico Ocupacional 27/04/2015 

Período para a entrega ou envio do Exame Médico Ocupacional  02 a 03/06/2015  

Resultado preliminar da Etapa do Exame Médico Ocupacional 15/06/2015 
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Recursos da Etapa do Exame Médico Ocupacional 16 e 17/06/2015 

Resultado final da Etapa do Exame Médico Ocupacional 22/06/2015 

Convocação da Etapa do Exame Toxicológico e da Etapa da Investigação Social 22/06/2015 

Entrega do Exame Toxicológico e da Etapa da Investigação Social 17/07/2015 

Resultado preliminar da Etapa do Exame Toxicológico e da Etapa da Investigação Social 22/07/2015 

Recursos da Etapa do Exame Toxicológico e da Etapa da Investigação Social 23 e 24/07/2015 

Resultado final da Etapa do Exame Toxicológico e da Etapa da Investigação Social 31/07/2015 
 

 

 

 

Formosa/GO, 27 de abril de 2015. 

 

 

Itamar Sebastião Barreto 
PrefeitoMunicipal de Formosa/GO 

 
 

 

Poliana da Silva Mendes 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Formosa/GO 
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EDITAL Nº. 003/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

 
 

ANEXO A 
 

PROTOCOLOS TÉCNICOS PARA OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAL DO CONCURSO PÚBLICO DE GUARDA MUNICIPAL 
 
1. O candidato deverá apresentar à Comissão Organizadora do Concurso Público em envelope lacrado e identificado com nome completo 

e número de inscrição no Concurso Público, a documentação abaixo: 

a) cópia de documento de identidade autenticado;  

b) resultado dos seguintes exames complementares, realizados às expensas do candidato: “hemograma completo”, “contagem de 

plaquetas”, “glicemia de jejum”, “urina rotina”, “anti-HBs AG”; 

c) atestado de higidez mental subscrito por médico psiquiatra.  

d) Laudo Médico, atestando que após a análise dos exames médicos, o candidato é apto a executar as atividades de Guarda Municipal 

– 3ª Classe, conforme modelo do Anexo D. 

1.1. No resultado de cada um dos exames descritos na alínea “b e c” do item 1, deverá constar o número do documento de identidade 

do candidato e a identificação do profissional que realizou.  

1.2. O candidato deverá ter o material de exame colhido nas dependências do laboratório escolhido, devendo tal informação ser 

declarada no resultado do exame pelo responsável técnico.  

1.3. Somente serão aceitos resultados originais dos exames, onde devem constar assinatura e identificação do responsável técnico pelo 

laboratório.  

1.4. Poderão a critério da medicina do trabalho, serem exigidos novos exames e testes complementares considerados necessários para 

a conclusão do exame médico ocupacional.  
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EDITAL Nº. 003/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

 
ANEXO B 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
 
1. Declaração do candidato de que não foi demitido a bem do serviço público de cargo público efetivo ou destituído de cargo em 

comissão ou de função pública, nos últimos 5(cinco) anos anteriores à presente etapa do Concurso Público a que se refere este; 

2. Declaração do candidato de que não é aposentado por invalidez;  

3. Certidões dos seguintes órgãos que comprovem não haver condenação criminal, com trânsito em julgado:  

a) Tribunal de Justiça de Goiás;  

b) Justiça Federal e Juizado Especial Federal Criminal - Seção Judiciária de Goiás;  

c) Justiça Militar Estadual de Goiás;  

d) Juizado Especial Criminal da Comarca de Formosa/GO.  

4. Folha de Antecedentes Criminais (FAC) emitida pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de Goiás, que comprove não haver antecedentes 

criminais.  

5. Declaração firmada pelo candidato em que conste:  

a) não estar cumprindo sanção penal, civil, administrativa por atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 9°, 10°, 11°, da 

Lei Federal nº 8.429/92, aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, bem como, pelo 

Legislativo, Judiciário das esferas federal, estadual ou municipal;  

b) não estar cumprindo sanção penal ou disciplinar aplicada pelas seguintes instituições:  

I - Polícias Militares de quaisquer dos Estados da República Federativa do Brasil;  

II - Guardas Municipais de quaisquer dos municípios da República Federativa do Brasil;  

III - Forças Armadas, ou seja, Exército, Aeronáutica ou Marinha. 

c) não possuir condenação, com trânsito em julgado, em processo criminal na Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça Militar Federal e 

Justiça Militar Estadual, ou mesmo em Juizado Especial Criminal Estadual ou Juizado Especial Federal Criminal, de nenhum outro Estado 

da República Federativa do Brasil, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos legais;  

d) ter idoneidade moral e social, vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses seguintes que afetam o procedimento 

irrepreensível e a idoneidade moral inatacável:  

I - habitualidade na prática de transgressões disciplinares e no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e 

urbanidade; 

II - prática de ato de deslealdade às instituições legalmente instituídas;  

III - manifestação de desrespeito às autoridades e a atos legítimos da Administração Pública;  

IV - habitualidade em descumprir obrigações legítimas;  

V - relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais; 

VI - prática de ato que possa comprometer a função de Guarda Municipal; 

VII - uso de substância entorpecente de qualquer espécie, prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer prática atentatória 

a moral e aos bons costumes;  

VIII - participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido 

ou contrário ao Estado Democrático de Direito. 
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EDITAL Nº. 003/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

 
ANEXO C 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO GUARDA MUNICIPAL – 3ª CLASSE 
 
 

Art. 12 – São atribuições específicas de todos os integrantes da Carreira de Guarda Municipal, além de outras que lhes forem 

conferidas de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo. 

§1º. Executar rondas ostensivas, preventivas, uniformizado, na proteção à população, bens, serviços e instalações do 

município, através das sehuintes tarefas típicas: 

I – Tomar conhecimento das ordens existentes a respeito de sua ocupação, ao iniciar qualquer serviço, para o qual se encontre 

escalado; 

II – Estar atento durante a execução de qualquer serviço; 

III – Tratar com atenção e urbanidade as pessoas com as quais, em razão de serviço, entrar em contato, ainda quando estas 

procederem de maneira diversa; 

IV – Atender com presteza as ocorrências para as quas forem solicitados e/ou defrontarem-se; 

V – Elaborar boletim de ocorrências e guias de entrega, cm selo e imparcialidade; 

VI – Submeter o infrator à revista pessoal quando necessário e principalmente por ocasião de prisão em flagrante delito; 

VII – Zelar pelo armamento, munição, equipamento de radiocomunicação, viaturas e demais utensilios destinados à 

consecução das suas atividades; 

VIII – Zelar pela sua apresentação individual e pessoal, se apresentando descentemente uniformizado; 

IX – Reportar imediatamente à Central de Operações, toda ocorrência que tenha atendimento; 

X – Operar equipamento de rádio comunicação e conduzir viaturas, conforme escala de serviço ou quando necessário, desde 

que devidamente habilitado; 

XI – Prestar colaboração e orientar o público em geral, quando necessário; 

XII – Apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o funcionamento dos serviços de responsabilidade do município; 

XIII – Executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades públicas, participando das ações de defesa civil; 

XIV – Cumprir fielmente as ordens emanadas de sues superiores hierárquicos; 

XV – Colaborar com os diversos Órgãos Públicos, nas atividades que lhe dizem respeito;  

XVI – Orientar, fiscalizar e controlar o trânsito municipal de pedestres e veículos na área de suas atribuições ou quando 

necessário; 

XVII – Colaborar na prevenção e combate a incêncios e no suporte básico da vida, quando necessário; 

XVIII – Efetuar a segurança de dignitários, quando necessário; 

XIX – Zelar pelos equipamentos que se encontrem em escala de serviço, levando ao conhecimento de seu superior qualquer 

fato que dependa de serviços especializados para reparo e manutenção; 

XX – Reportar imediatamente ao superior hierárquico, todas s ocorrências que venha a atender. 

§ 2º. Sendo solicitados para o atendimento de ocorrências emergenciais, ou deparando-se com elas, os guardas municipais 

deverão dar atendimento imediato: 

I – Caso o fato caracterize infração penal, os encaminharão os envolvidos diretamente à autoridade policial competente; 
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II – Nos casos de remoção médica emergencial, deverão acionar os órgãos competentes, havendo indisponibilidade das 

mesmas, deverá ser realizado o pronto-atendmento pela guarnição que se encontrar no local. 

 

Art. 21 – Aos Guardas Municipais de 3ª Classe, compete: 

I – Exercer vigilância dos bens dominiais, dos bens de uso especial, atuar na fiscalização ambiental, de trânsito, posturas, 

segurança nas escolas, unidades de saúde, e outros próprios municipais e desenvolver ações preventivas e comunitárias; 

II – Responder como responsável de equipe nos postos na ausência de superior hierárquico; 

III – Atuar na proteção aos serviços, instalações, bens municipais e ações preventivas e comunitárias; 

IV – Dirigir e operar viaturas e veículos quando devidamente habilitado e designado para esta atividade operacional; 

V – Realizar ronda motorizada nos logradouros públicos municipais, conforme escala de serviço; 

VI – Realizar ronda a pé nos parques, praças e logradouros públicos municipais, conforme escala de serviço; 

VII – Proceder revistas no efetivo quando for designado; 

VIII – Comandar fração do efetivo quando for designado para isso; 

IX – Desempenhar outras funções  correlatas; 

X – Tomar conhecimento das ordens existentes a respeito de sua ocupação, ao iniciar qualquer serviço, para o qual se 

encontre escalado; 

XI – Acionar a chefia competente quando se defrontar ou for solicitado para dar atendimento a ocorrências de natureza 

policial; 

XII – Prestar colaboração e orientar o público em geral, quando necessário; 

XIII – Exercer a vigilância de edifícios públicos municipais, controlando a entrada de pessoas, adotando providências 

tendentes a evitar roubos, furtos, incêndios e outras danificações na área sob sua guarda; 

XIV -  Efetuar rondas periódicas de inspeção pelos prédios e imediações, examinando portas, janelas e portões, para 

assegurar-se de que estão devidamente fechados; 

XV – Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de pessoas estranhas ou sem autorização, fora de horário de trabalho, 

convidando-as a se retirarem como medida de segurança; 

XVI – Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas 

providências; 

VII – Zelar pelo prédio e suas instalações (jardins, pátios, cercas, muros, portões, sistemas de iluminação e outros) levando 

ao conhecimento de seu superior qualquer fato que dependa de serviços especializados para reparo e manutenção; 

XVIII – Elaborar relatório de ocorrências relativas à suas atividades. 

§ 1º. O guarda municipal alocado nesta classe somente poderá exercer as competências descritas nos incisos IV e V, se 

possuírem no mínimo, 260 horas-aulas de cursos reconhecidos pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e/ou 

pela Guarda Municipal de Formosa. 

§ 2º. Os cursos de que trata o parágrafo § 1º do presente artigo serão aqueles ministrados por Instituições Policiais ou de 

Guardas Municipais, cuja grade curricular conste no mínimo 100 hs/aulas. 
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EDITAL Nº. 003/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA/GO 

 
 

ANEXO D 

MODELO DE LAUDO MÉDICO OCUPACIONAL A SER UTILIZADO PELOS MÉDICOS * 
 

 
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE 

 
 

 
Atesto, sob as penas da Lei que, com base nos exames médicos ocupacionais, realizados pelo/a Senhor(a): 

________________________________________________, portador(a) do RG nº.: _________________,Órgão emissor: ___________, 

nascido(a) em _____ / _____ / ______, encontra-se apto(a) para exercer as atividades para o cargo de Guarda Municipal 3ª Classe, 

conforme disposto nos artigos 12 e 21, da Lei Complementar n.º 11/12, de 18 de dezembro de 2012. 

 

OBS: os exames fazem parte deste laudo (anexos) 

 

_________________________________ (local e data) 

 
 

__________________________________________________________________ 
Nome, assinatura e número do CRM do profissional que elaborou o atestado. 

Carimbo (contendo nome e CRM do médico) 

* Cada candidato deverá entregar (02) dois Laudos Médicos: um preenchido pelo Médico do Trabalho para os exames laboratoriais e 

outro, pelo Médico Psiquiatra, atestando a higidez mental. 


