
56º Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás

DESIGNAÇÃO DAS DATAS PARA A ENTREGA
DOS EXAMES MÉDICOS

A avaliação médica dos candidatos do 56º Concurso para Juiz Substituto do
Estado de Goiás, aprovados nas provas práticas de sentença, será realizada entre os dias
13 e 15/06/2016,  no  Centro de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Goiás.  Os
candidatos,  ao  terminarem  suas  avaliações  na  Junta  Médica,  deverão  se  dirigir
imediatamente  ao  Centro  de  Saúde,  munidos  dos  exames  complementares,  abaixo
relacionados,  e  os  diagnósticos,  para  que  sejam  apresentados  aos  médicos
examinadores, nas datas e horários subsequentes aos da Junta Médica. A critério do
profissional médico, qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado.  O laudo
referente ao resultado dos exames será entregue pelo responsável do Centro de Saúde,
diretamente na Secretaria da Comissão de Seleção e Treinamento.

1 - Laboratoriais:
a) sangue: hemograma completo, dosagens de glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, perfil
lipídio,  reação  de  Machado  Guerreiro  (Chagas),  VDRL;  prova  de  função  hepática:
dosagens séricas de TGO; TGP; gama-GT
b) urina: EAS
2 - Neurológicos
a) avaliação clínica neurológica
b) EEG com laudo
3 - Cardiológicos
a) avaliação clínica cardiológica
b) Raio-X de tórax PA e perfil
c) Teste Ergométrico
4 - Oftalmológicos:
a) avaliação oftalmológica
b) acuidade visual com ou sem correção
c) tonometria
d) fundoscopia
e) motricidade ocular
f) senso cromático
5 - Otorrinolaringológico:
a) avaliação clínica otorrinolaringológica
b) audiometria tonal
6 - Psiquiátrico: sanidade mental
a) avaliação psiquiátrica

Endereço: Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rua 101
nº 301, Setor Sul, telefone: 3224-0951.

SECRETARIA  DA  COMISSÃO  DE  SELEÇÃO  E  TREINAMENTO  DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos dezesseis dias do
mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (16/05/2016).

Mariza Carneiro Favoretto
Secretária da Comissão de Seleção e Treinamento


