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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO-SECAD 

 

 

RETIFICAÇÃO 

 
  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 012/2021 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013 
 

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI , 

resolve; 

Retificar o que se segue. 

 

Onde se lê: 

 
Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 os candidatos convocados deverão 
apresentar os seguintes exames médicos: 
 

I. Comuns a todos os convocados: 
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário 

de urina; parasitológico de fezes; 
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma 
(para os candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo com colposcopia, citologia oncótica e  
microflora vaginal (para as candidatas); mamografia (para as mulheres acima de 40 anos); PSA Total e 
PSA livre (para os candidatos acima de 40 anos). 
 
Observação: Os convocados para os cargos da Área de Saúde deverão comprovar a vacinação 
antitetânica, dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do Cartão de Vacina 
 

 

Leia-se: 
 
Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2013 os candidatos convocados deverão 
apresentar os seguintes exames médicos: 
 

I. Comuns a todos os convocados: 
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário 
de urina; parasitológico de fezes; 
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma 
(para os candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo com colposcopia, citologia oncótica e  
microflora vaginal (para as candidatas); mamografia (para as mulheres acima de 40 anos); PSA Total e 
PSA livre (para os candidatos acima de 40 anos). 
 
II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir definidos (além dos citados no item 
anterior): 
a) Coordenador Pedagógico e Professores: videolaringoscopia e audiometria: com validade de 
até 12 meses; 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 15 DE 
SETEMBRO DE 2021 
 
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 


