
 

 
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 
LEGISTA E DE PERITO CRIMINAL  

EDITAL Nº 1 – SDS/PE – POLÍCIA CIENTÍFICA, de 04 de Abril de 2016 
 

CAPA DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 
Nome: JANAÍNA CAVALCANTI DE OLIVEIRA SALES 
 
Inscrição: 10053393 
 
Cidade de Prova: Recife, Pernambuco. 
 
 
SOLICITAÇÃO 
 
Como candidato (a) ao cargo de agente de polícia, 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 

 
01. SITUAÇÃO DO CONCURSO. Trata-se de certame iniciado pelo EDITAL Nº 1 – SDS/PE – POLÍCIA CÍVIL, 

publicado aos 04/04/16 (ANEXO), tendo por objeto o provimento de vagas e a formação de cadastro 
de reserva para os cargos de agente de polícia e outros, todos do Grupo Ocupacional da Polícia Civil 
da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco (SDS/PE). O concurso foi estruturado em 
duas etapas e diversas fases.  
 

02. EXAME DE RAIO-X versus CANDIDATA GESTANTE. Entre as diversas fases que compõem a primeira 
etapa do processo seletivo, destacamos justamente a fase atual – Exames Médicos – prevista no item 
12 do Edital Inaugural. A fim de verificar a existência de enfermidades, essa banca examinadora 
exigiu dos concorrentes a apresentação de diversos exames, entre os quais:  

 

 
03. Exigiu ainda apresentação de Raio-X da coluna, nos seguintes termos: 

 
04. A RECORRENTE está grávida e, por esse motivo, não pode se submeter a exames de Raio-X sem que 

isso implique em significativo risco de lesão ao seu feto. Tal informação é do conhecimento dessa 
comissão eis que, mesmo antes da realização dos exames de saúde, houve impugnação 
administrativa. Não obstante, quando da apresentação dos diversos documentos exigidos pelo 
Edital, a RECORRENTE cuidou de acostar o seguinte laudo médico: 



 

 
05. Convém destacar que o Edital é omisso quanto a necessidade de apresentação de exames de Raio-

X para candidatas grávidas. Em síntese, foi dado à RECORRENTE o direito de escolher entre 
permanecer no concurso público entregando exames que podem causar sérios danos ao seu filho ou 
ser eliminada do certame e resguardar a saúde de sua prole.  
 

06. A exigência é ilegal e, sobre o tema, já existem decisões: “TJ-SP - Apelação APL 
10243611720148260053 SP 1024361-17.2014.8.26.0053 (TJ-SP). Ementa: Ação de rito ordinário. 
Professora de Educação Básica aprovada em concurso público, impedida de realizar a perícia médica 
de ingresso por não apresentar dois dos exames médicos exigidos ("laringoscopia indireta" e "raio-x" 
do tórax). Inviabilidade de realização imediata dos exames diante da gravidez da candidata. 
Possibilidade de realização de exame substituto ("nasofibroscopia") que não ponha em risco seu 
estado fisiológico. Sentença de procedência que se mantém. Recurso improvido”. 

 
07. DOS PEDIDOS. Considerando a inexigibilidade da entrega dos exames de Raio-X para candidatas 

gestantes e a possibilidade de que tais exames sejam entregues em outra data ou mesmo sejam 
substituídos por laudos médicos, a RECORRENTE solicita o deferimento do presente recurso 
administrativo a fim de que seja reintegrada ao processo seletivo em condições de igualdade com os 
demais inscritos.  

 


