
ORIENTAÇÕES 

 

 

1. Os candidatos aos cargos de Agente Penitenciário e Agente Penitenciário 

Administrativo ficam convocados a comparecerem no Departamento de 

Perícia Médica e Saúde do Trabalhador/Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - DMEST/SEPLAG, impreterivelmente conforme o 

documento “AGENDA DMEST 2021” presente neste site. 

Endereço do DMEST/SEPLAG: Rua Washington Luiz, 675 - Centro Histórico, 

Porto Alegre/RS. 

 

2. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, para apresentar ao 

Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador - DMEST/SEPLAG, 

os seguintes exames/documentos médicos: 

a) Toxicológico; (de acordo com os Editais 01/2017 e Aviso nº. 29 – 

Retificação, e 02/2017 e Aviso nº. 28 – Retificação)  

b) Exames laboratoriais (EQU, hemograma, creatinina, gama GT e glicose), 

realizados até 30 (trinta) dias antes da Fase de Exames de Saúde; 

c) Teste Ergométrico com laudo cardiológico para o cargo que irá exercer, 

realizados até 90 (noventa) dias antes da Fase de Exames de Saúde; 

d) Audiometria tonal com laudo otorrinolaringológico para o cargo que irá 

exercer, realizados até 60 (sessenta) dias antes da Fase de Exames de 

Saúde; 

e) Laudo Ortopédico para o cargo que irá exercer, realizados até 30 (trinta) 

dias antes da Fase de Exames de Saúde; 

f) Laudo Oftalmológico para o cargo que irá exercer, realizados até 60 

(sessenta) dias antes da Fase de Exames de Saúde, devendo constar: AV de 

ambos os olhos, refração atualizada, motilidade ocular, senso cromático 

(Ishiara), fundo de olho (mácula, papila e vasos) e tonometria. 

 

 

 

 



 

3. É de responsabilidade do candidato encaminhar os exames e documentos 

médicos com antecedência, prevendo os prazos de sua emissão e posterior 

entrega para apresentação ao DMEST/SEPLAG. 

 

4. Os candidatos também deverão apresentar ao DMEST/SEPLAG os 

seguintes documentos, preenchidos manualmente (letra legível): 

 

A) Modelo de Declaração de Saúde, disponibilizado no site da SUSEPE. 

B) Formulário de Apresentação para Exame Médico Pericial, disponibilizado 

no site da SUSEPE. 

 

5. Os exames/documentos médicos, solicitados no item 2, o Formulário de 

Declaração de Saúde e o Formulário de Apresentação para Exame Médico 

Pericial ou o Ofício de Apresentação para Exame (para candidatos 

amparados por medida judicial), solicitados no item 4, devem ser 

digitalizados e enviados através da página Portal do Servidor 

(servidor.rs.gov.br), através do link 

"https://secweb.procergs.com.br/rheportal/public/concursoIngressoForm.xhtm

l" , sendo que cada resultado de exame deve estar em um arquivo "pdf" 

individual. 

 

5.1. O acesso ao Portal do Servidor para o envio dos documentos 
constantes nos itens 2 e 4 deve ocorrer impreterivelmente para o concurso 
AGENTE PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO e AGENTE 
PENITENCIÁRIO (FEMININO) entre os dias 23 e 24 de fevereiro de 2021 
e concurso AGENTE PENITENCIÁRIO (MASCULINO) entre os dias 25 e 
26 de fevereiro de 2021. 

 
5.2. A responsabilidade pela correta digitalização e anexação dos arquivos 
para o envio dos documentos é do candidato. 

 
 

 



 

6. No dia do exame pericial, o candidato deverá ter em mãos os 

documentos/exames encaminhados pelo Portal do Servidor. 

 

7. O candidato deverá apresentar-se no DMEST/SEPLAG no horário 

determinado, podendo o DMEST/SEPLAG, caso necessário, convocá-lo para 

novas avaliações complementares, em datas a serem determinadas pelo 

mesmo. 

 

8. O candidato deverá observar o protocolo de distanciamento do Estado, 

Decreto nº 55.240 de 10 de maio de 2020, de medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, devendo comparecer no dia e hora marcada pelo 

DMEST/SEPLAG, sem familiares ou amigos, bem como fazendo uso de 

máscara, e realizando a aplicação de álcool em gel na entrada do 

Departamento. 

8.1 Em casos em que o candidato apresente sintomas gripais e/ou 

relacionados a COVID 19 no período do agendamento da pericia deverá 

contatar imediatamente 3288-7315, para fins de alinhamento de agenda 

junto a pericia médica. 

 

9. A avaliação psicológica será feita por correio eletrônico (e-mail do 

candidato). Caso a avaliação psicológica seja inconclusiva, o candidato será 

chamado para uma avaliação presencial individual com psicólogo. 

 

10. É de responsabilidade do candidato manter seu e-mail atualizado junto à 

SUSEPE, pois será a forma de comunicação com o DMEST/SEPLAG. 

 

11. A atividade para avaliação psicotécnica solicitada deve cumprir os prazos 

determinados por email, salvo impossibilidade de cumprimento, devendo 

então, ser encaminhada até dia 23/02/2021 com justificativa assinada do 

porquê não foi possível o envio dentro do prazo. 

 


