23ª CONVOCAÇÃO PARA O III CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO QUADRO PERMANENTE DE
PESSOAL DE APOIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para comparecer
dia 05/08/2022 as 11:00h (ANALISTAS PROCESSUAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA E TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS DA DEFENSORIA PÚBLICA) na Sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de
Janeiro, situada na Av. Marechal Câmara, 314, Castelo, Centro, Rio de Janeiro – RJ, DIRETORIA DE GESTÃO
PESSOAS - 3º ANDAR.

Os candidatos apresentarão na ocasião original e cópia comum dos seguintes documentos: Carteira de
Identidade; CPF; PIS / PASEP (cartão do PIS, carteira de trabalho ou demais comprovantes), Título de
Eleitor, Certidão de Nascimento OU Certidão de Casamento; Declaração de União Estável; Certidão de
Nascimento do(s) Filho(s); CPF do cônjuge ou companheiro(a) (apenas cópia) ; CPF do(s) filho(s), se
cadastrado(s) (apenas cópia); Título de eleitor; Comprovante da última eleição ou Certidão de Quitação
Eleitoral (site do TRE); Certificado de Reservista; Declaração de Imposto de Renda relativa ao último
exercício fiscal, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal, e, se casado(a), a do cônjuge;
Comprovante de Residência; Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo; desejável que o
candidato portador de diploma de graduação, especialização ou extensão (inferior a 360 horas) apresente
a comprovação no ato da entrega das documentações, uma foto 3x4 colorida e recente; Contracheque
do cargo atual (se detentor de cargo público); Declaração de vínculo previdenciário, emitida pelo órgão
atual, com informação sobre o vínculo de participação em RPPS – regime próprio de previdência privada
(se detentor de cargo público); Declaração SISPATRI; Comprovante de vacinação contra a covid-19;
Consulta qualificação cadastral – Ambiente Nacional do eSocial; Certidões dos setores de distribuição dos
fóruns criminais dos locais em que tenha residido nos últimos cinco anos, das Justiças Federal e Estadual,
expedidas, no máximo, há seis meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão,
quando houver.
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Tendo em vista a próxima etapa do concurso, informamos antecipadamente os exames médicos que
deverão ser realizados para apresentação na Perícia Médica.

1. Hemograma completo (realizado no prazo máximo de 60 dias);
2. Glicose, uréia, creatinina (realizado no prazo máximo de 60 dias);
3. Urina – EAS (realizado no prazo máximo de 60 dias);
4. Eletrocardiograma para candidatos acima de 40 anos, com laudo (até 90 dias);
5. Esquema vacinal antitetânico atualizado dentro do padrão do Ministério da Saúde (no mínimo duas
doses);
6. Exame oftalmológico completo (fundo de olho, tonometria e acuidade visua - realizado no prazo
máximo de 60 dias);
7. Eletroencefalograma com laudo;
8. Hepatite B (03 doses);
9. Após 45 anos apresentar pesquisa de sangue oculto nas fezes;
10. Colpocitologia tríplice para todas as mulheres e, após os 35 anos, mamografia e ultrassom de mama,
com laudo (até um ano);
11. Vacina para Febre Amarela;

12. PSA para homens com mais de 40 anos;

13. Vacinação com 2 doses para COVID-19; e

14. Audiometria.
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CARGO

REGIÃO

NOME

CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIO DE INGRESSO

APDP

CAPITAL

ANTONIO CARLOS RETUMBA CARNEIRO MONTEIRO

5º

PcD

TADP

CAPITAL

ALESSANDRA MACEDO DE OLIVEIRA

48º

AMPLA CONCORRÊNCIA

TADP

CAPITAL

ARTHUR ACCÁCIO KHALIL INÁCIO

49º

AMPLA CONCORRÊNCIA
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