
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS 

CARGOS DE AUXILIAR DE LEGISTA, DE AUXILIAR DE PERITO, DE PERITO PAPILOSCOPISTA, DE MÉDICO 
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EDITAL Nº 1 – SDS/PE – POLÍCIA CIENTÍFICA, de 04 de abril de 2016 
 

CAPA DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 
Nome: José Winalan de Oliveira 
 
Inscrição: 10000959 
 
Cidade de Prova: Recife, Pernambuco. 
 
 
SOLICITAÇÃO 
 
Como candidato (a) ao cargo de Médico Legista, solicito revisão do resultado provisório do exame 

médico. 

 

 
Recife, 26 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
INSTRUÇÕES 
 
O candidato deverá: 
 
- digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas no edital; 
- apresentar argumentação lógica e consistente. 
 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

RECURSO 

Contra o resultado provisório do exame médico. 
 

 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

 
HISTÓRICO. O RECORRENTE foi eliminado em razão de suposta hipertensão arterial quando da aferição 
ocorrida aos 18 de dezembro de 2016.  
 
DA INEXISTÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. O RECORRENTE teve sua pressão aferida em um único 
momento (18/12/2016) quando de sua inspeção médica realizada pelo CEBRASPE. Foram solicitados 
exames complementares, tal como expressamente determina o item 5.6.2. do Edital:  
 

5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com uma hora de antecedência, munidos de 
documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste 
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas 
alterações, bem como à provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste 
edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física. 

 

Entrementes, o RECORRENTE cuidou de realizar novos exames, a saber: ultrassonografia das artérias 
carótidas, MAPA, clearance de creatinina endógena e proteinúria de 24 horas. Os exames (em ANEXO) 
revelam a perfeita saúde do candidato. Soma-se a isso, a existência de laudo emitido por Cardiologista, 
sob as penas da Lei, dando conta da ausência de hipertensão arterial sistêmica e de qualquer lesão a 
“órgãos alvos”.  
 
ÍNDICE DOS DOCUMENTOS EM ANEXO: I. Laudo de Médico Cardiologista; II. Ultrassonografia das 
artérias carótidas; III – MAPA; IV - clearance de creatinina endógena; e V - proteinúria de 24 horas. 
 
DOS PEDIDOS. Considerando a inexistência de hipertensão arterial (12.15. VII, c), o RECORRENTE solicita 
o deferimento do presente recurso administrativo a fim de que seja reintegrado ao processo seletivo em 
condições de igualdade com os demais inscritos.  

 
 
 


