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Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ___ VARA FAZENDA
DA COMARCA DE JOÃO PESSOA - PB

URGENTE: PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA - SIMED/PB, inscrito no
CNPJ sob o n° 08.271.405/0001-76, com sede na Avenida Camilo de Holanda, n°
826, Torre, João Pessoa – PB, com arrimo no art. 8º, III da Constituição
Federal,

na

qualidade

de

substituto

processual

dos

integrantes

de

sua

categoria, por seu advogado e procurador infra-assinado, mandato anexo (doc.
01), com escritório profissional situado na Avenida Espírito Santo, nº 700,
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP: 58030-110, onde recebe intimações,
vem à presença de V. Exa., propor...

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
... em face do ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Praça João Pessoa, S/N, Centro, João Pessoa – PB, CEP:
58013-140, e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE
PROMOCAO DE EVENTOS- CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 18.284.407/0001-53, com sede Universitário Darcy Ribeiro, Gleba
A, Building Cebraspe, Brasília - DF, 70842-970, pelos fatos e fundamentos
jurídicos a seguir delineados.
❖

DA CRIAÇÃO EX OFICIO DE VAGAS PARA PERITO OFICIAL MÉDICOLEGAL – ÀREA PSIQUIATRIA E PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGAL –
ÀREA PATOLOGIA SEM A PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR
N°85/2008.
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Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba
1. A Polícia Civil do Estado da Paraíba deflagrou concurso público
no último dia 29/09/2021, publicando o edital do certame no Diário Oficial do
Estado da Paraíba, ofertando 50 (cinquenta) vagas para Perito Oficial MédicoLegal, divididos da seguinte forma:
Especialidade

Total

Vagas

Vencimentos

Jornadas

de

para

(R$)

Semanais

Vagas

Pessoas com

de

Deficiência

Trabalho

(PCDs)
Cargo 8: Perito

36

4

R$ 9.920,99

40h

Oficial MédicoLegal – Área:
Geral
Cargo 9: Perito

4

1

R$ 9.920,99

40h

4

1

R$ 9.920,99

40h

Oficial MédicoLegal – Área:
Psiquiatria
Cargo 10: Perito
Oficial MédicoLegal – Área:
Patologia

2. Como se pode constatar, a categoria dos Peritos Oficiais
Médico-Legais

foi

especialistas.

Para

dividida

entre

concorrência

médicos

ampla

na

generalistas
área

geral

e

bastar

médicos
possuir

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior
em Medicina, reconhecido pelo MEC. Enquanto para os cargos especializados,
há a necessidade de possuir Título de Especialista em Psiquiatria ou
Patologia,

nos

termos

do

Decreto

Federal

nº

8.516/2016,

ou

seja,

o

candidato para habilitação definitiva para nomeação, posse, investidura e
exercício no cargo de médico-legal PSIQUIÁTRICO e/ou PATOLOGISTA, precisa
necessariamente possuir o RQE – Registro de Qualificação de Especialista
junto ao CRM – Conselho Regional de Medicina.

3. Ocorre que a Lei Complementar n° 85/2008 (Lei Orgânica e
Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba) não traz essa divisão na
organização administrativa, diferenciando o cargo de Perito Oficial MédicoLegal – Área: Geral do cargo de Perito Oficial Médico-Legal Especialista:
Psiquiatria e Patologia.

4. Com efeito, a Lei Complementar n° 85/2008 em seu art. 234,
estabelece que a Polícia Científica será integrada pelos cargos de Perito
Oficial Criminal, Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal e
Perito Oficial Químico-Legal.
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Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba
5. Já nos art. 250 e 251 da referida Lei Complementar, ficam
estabelecidos os requisitos de investidura nos cargos da Polícia Civil. Para o
cargo de Perito Oficial Médico-Legal, há como única condição, a formação de
nível

superior

em

Medicina.

Não

havendo

qualquer

exigência

legal

de

especialização em Psiquiatria ou Patologia. Como se pode constatar não existe
previsão legal para a oferta de vagas de cargo de Perito Oficial Médico-Legal
Especialista: Psiquiatria e Patologia.

6. Desse modo, não há como edital do concurso prevê referida
situação. Isso fere o princípio da legalidade. A Administração Pública só pode
ofertar as vagas para os cargos que estão previstos em lei. O que não é o caso
do cargo de Perito Oficial Médico-Legal Especialista: Psiquiatria e Patologia.
Esse cargo não existe na estrutura da Polícia Civil, sendo criado apenas no
Edital do Concurso, ora questionado.

7. Neste norte, destacamos precedente do TJES, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO CARGO DE CIRURGIÃO
DENTISTA

DESCLASSIFICAÇÃO

DO

APELANTE

-

EXIGÊNCIA

DE

ESPECIALIDADE REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI INSTITUIDORA DO
CARGO

OU

PRINCÍPIO

REGULAMENTADORA
DA

LEGALIDADE

DA

CF,

PROFISSÃO

ART.

37,

IMPOSSIBILIDADE

INC.

I

-

RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO. 1) Embora o Edital nº 001/2011, em seu
Anexo I, indique como escolaridade exigida para a função de
cirurgião

dentista/buco-maxilo,

além

de

curso

superior

completo em Odontologia e registro no Conselho Regional de
Classe, o título de especialista na área a que concorre (fl.
39),

esta

última

exigência

não

encontra

ressonância

na

legislação federal e municipal que disciplina a matéria. 2)
A Lei Municipal nº 1.824/1995, que estabelece o plano de
carreira e vencimentos dos servidores do Município da Serra,
ao

instituir

o

cargo

de

Técnico

de

Nível

Superior,

predestinou-o a executar atividades de exigência de formação
especializada em nível superior nos termos da legislação e
das normas relacionadas a sua atividade profissional , no
âmbito

da

administração

responsabilizando-se

pública

tecnicamente

pelo

municipal,

serviço

inerente

a

sua função, ao passo que a Lei Federal nº 5.081/1966, que
regulamenta

o

exercício

da

Odontologia

em

território

nacional, assegura aos cirurgiões-dentistas habilitados em
curso

superior

Odontologia

sob

atividade,

a

pertinentes

a

e

inscritos

cuja

jurisdição

prerrogativa
Odontologia,

de

no
se

Conselho
achar

praticar

decorrentes

o

Regional
local

todos
de

de

de

os

sua
atos

conhecimentos

adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação
(art. 6º, inciso I). 3) O cargo público, como nos esclarece
José

dos

organização

Santos

Carvalho

funcional

da

Filho,

é

Administração

o

lugar
Direta

dentro
e

de

da
suas

autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor
_______________________________________________________________________________________________
Av. Camilo de Holanda, 826, Centro, João Pessoa/PB I CEP. 58.013-360 I CNPJ: 08.271.405/0001-76 I Fone: (83) 3034-4777
e-mail: faleconosco@simedpb.org.br

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:38
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119423765200000048574276
Número do documento: 21111119423765200000048574276

Num. 51225147 - Pág. 3

Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba
público, tem funções específicas e remuneração fixadas em
lei ou diploma a ela equivalente. 4) Essa necessidade dos
requisitos de acesso aos cargos públicos virem expressamente
previstos em lei, além de ínsita ao princípio republicano, é
expressão

direta

dos

princípios

da

legalidade

e

da

impessoalidade, pois se a res é pública e a todos pertencem,
em

idêntica

proporção,

somente

aos

titulares

do

poder,

através de seus legítimos representantes, é dado estabelecer
as condições de ingresso no serviço público, sob pena de se
outorgar

ao

administrador

discricionariedade

incompatível

com as vigas mestras de nossa ordem constitucional e com a
previsão contida no art. 37, inc. I, de nossa Carta Maior.
5)

Não

estivessem

os

requisitos

de

acesso

previamente

delineados em lei da entidade a quem pertença o cargo, o
administrador

estaria

liberto

de

peias

jurídicas

para

estabelecê-los no edital do certame, podendo, ainda que a
pretexto

de

escolher

o

candidato

mais

qualificado,

recrudescer de tal forma as exigências que o universo de
possíveis candidatos restasse plenamente identificável, em
descompasso com o princípio da impessoalidade. 6) Como a
legislação

que

regulamenta

a

matéria

não

contempla

a

exigência que justificou a desclassificação do apelante para
o cargo no qual ele restou aprovado, falece o instrumento
convocatório
subalterno

do

da

certame

ou

prerrogativa

qualquer
de

outro

instituir

ato

normativo

validamente

dita

exigência, sob pena de invadir competência privativa alheia,
reservada ao legislador ordinário. Precedentes desta egrégia
Corte.

7)

Uma

vez

que

a

exigência

administrativa

não

encontra suporte na lei instituidora do cargo e nem naquela
que

regulamento

o

exercício

da

profissão

no

território

nacional, não se tem dúvidas em proclamar sua nulidade, na
esteira da orientação deste egrégio Tribunal, determinando a
nomeação do apelante, aprovado dentro do número de vagas
disponibilizado

pelo

Edital

nº

001/2011.

8)

Recurso

conhecido e provido. 1. in Manual de Direito Administrativo.
31ª ed., São Paulo: Atlas, 2017, p 406
(TJ-ES

-

APL:

00017515920128080048,

Relator:

ELIANA

JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)

8. Dito

isto,

é

necessário

que

o

promovido

ajuste

à

Lei

Complementar 85/2008 para nela constar a existência da especialidade de Perito
Oficial Médico-Legal em psiquiatria e patologia.

❖

DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
PARA QUEM POSSUI TÍTULO DE ESPECILISTA EM ESPECIALIDADE
MÉDICA.
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Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba
9. O raciocínio empreendido pelo Sindicato autor, até o presente
momento, não é para exaltar e premiar a ausência de especialização médica. O
objetivo da presente demanda é evitar a precarização da atividade médica
nivelando, ou melhor, remunerando de forma equiparada quem só possui graduação
em medicina com quem possui título de especialista em Psiquiatria e Patologia.
O que se busca na presente demanda é a valorização da atividade médica,
remunerando

de

forma

diferenciada

o

médico

generalista

e

o

médico

especialista.

10. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina, a carga horária mínima para a conclusão do curso de
Medicina são 7.200 horas. Por sua vez, a Lei nº 6.932/1981 que versa sobre os
programas de residência médica, estabelece uma carga horária semanal de 60
(sessenta horas) para o médico residente. As residências em Psiquiatria e
Patologia exigem um período mínimo de 03 (três) anos, conforme Resolução n°
2.220, de 22 de novembro de 2018 do Conselho Federal de Medicina (doc.
anexo). Com essa exigência, para se tornar médico especialista nestas áreas,
é necessário cursar 8.640 (oito mil seiscentos e quarenta) horas, de acordo
com a RESOLUÇÃO Comissão Nacional de Residência Médica nº 02/2006, de 17
de maio de 2006 (doc. anexo).

11. Como se pode observar, o médico especialista dedica mais do
que o dobro do tempo para se qualificar. Desse modo, nada mais justo que seja
melhor remunerado por esse esforço acadêmico/profissional empreendido para
conquistar o título de médico especialista.

12. O nosso ordenamento constitucional já privilegia e compensa a
quem

dedica

mais

tempo

de

qualificação,

conforme

regra

constitucional

estampada no art. 39, § 1°, I e II da CF, observemos:

Art.

39.

A

União,

os

Estados,

o

Distrito

Federal

e

os

Municípios instituirão conselho de política de administração
e

remuneração

designados

pelos

de

pessoal,

respectivos

integrado
Poderes.

por

(Redação

servidores
dada

pela

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADI nº 2.135)
§

1º

A

lei

assegurará,

aos

servidores

da

administração

direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou ao local de trabalho. (Vide Lei nº 8.448, de 1992)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade
dos

cargos

componentes

de

cada

carreira;

(Incluído

pela

Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda
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Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba
Constitucional nº 19, de 1998)

13. O Estado da Paraíba, a título de exemplo, já possui um rol de
legislações

que

melhor

remunera

o

servidor

mais

qualificado.

A

Lei

n°

7.376/2003, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para os
Servidores da Secretaria Estadual de Saúde prevê remuneração diferenciada para
que possui graduação, especialização, mestrado ou doutorado, vejamos:

Art. 8° - Os Cargos de provimento efetivo e extraordinário
do

quadro

do

grupo

Ocupacional

Serviços

de

Saúde

de

Profissional de Nível Superior desdobrar-se-ão em classes,
obedecidos aos seguintes critérios:
a) Classe A - Para os portadores de curso de graduação;
b) Classe B - Para os portadores de cursos graduação e de
especialização

na

área

de

saúde

este

último

com

duração

mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
c) Classe C - Para os portadores de cursos graduação e de
mestrado na área de saúde;
d) Classe D - Para os portadores de curso de graduação e de
doutorado na área de saúde.

14. O art. 8° da Lei n° 7.376/2003, em seu detalhamento prevê
classes funcionais estratificando pelo nível de formação. Portanto, no próprio
Estado

da

Paraíba

já

existe

lei

em

sentido

análogo

que

determina

uma

remuneração equivalente à qualificação do servidor. O que não pode ocorrer é o
arremedo administrativo para criar as funções de Perito Oficial Médico-Legal
Especialista:

Psiquiatria

e

Patologia.

Isso

fere

diversos

princípios

constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade e vai de encontro à
valorização do profissional que se submete anos de estudos à fio para se
capacitar.

15. O objetivo da presente demanda é a suspensão do concurso para
o cargo de Perito Oficial Médico-Legal Especialista: Psiquiatria e Patologia
pela inexistência de norma para este cargo. Além disso, de forma complementar,
o intuito é compelir o Estado da Paraíba a realmente criar os respectivos
cargos, no entanto, com uma remuneração diferenciada em relação ao Perito
Oficial

Médico-Legal

Generalista,

pois

este

possui

melhor

qualificação
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Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba
técnica-profissional.

❖

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA:

16. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, define que a
tutela de urgência deve ser deferida quando presentes concomitantemente os
requisitos de (i) probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e (ii) perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

17. A probabilidade do direito ou fumus significa aferir, no caso
concreto, se os fatos ocorreram conforme alegado (probabilidade fática) e se
existe subsunção à lei (probabilidade jurídica). Ora, se a concessão da tutela
provisória é a antecipação de um provimento jurisdicional, necessário se faz
demonstrar o possível julgamento favorável à parte que pleiteia a tutela
provisória. É exatamente o que faz o Sindicato Autor.

18. In casu, não há dúvida de que estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais
sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

19. O fumus boni iuris encontra-se consubstanciado nos fatos e nos
fundamentos de Direito sobre eles incidente, evidenciando que a conduta
adotada

pelos

promovidos

constitucionais

expressas,

fere
em

o

ordenamento

especial

por

pátrio

afrontar

a

e

disposições

lei

complementar

estadual n° 85/2008.

20. Com efeito, há probabilidade fática e jurídica, evidenciada na
publicação de edital contrário aos preceitos constitucionais da legalidade e
publicidade, já que foram ofertadas as vagas de Perito Oficial Médico-Legal
Especialista: Psiquiatria e Patologia sem que estas tivessem previstas na
estrutura da organização administrativa da Polícia Civil da Paraíba.

21. No mais, o periculum in mora, por seu turno, evidencia-se no
fato de que a demora na prestação jurisdicional permitirá o prosseguimento de
certame – com fim do prazo das inscrições e aplicação das provas objetivas
designadas para os dias 11/11/2021 e 09/02/2022, respectivamente - como se
viu,

manifestamente

irreversíveis

efeitos

inconstitucional
para

a

e

sociedade,

ilegal

que

notadamente

surtirá
a

graves

categoria

e

médica,

prolongando estado grave de inconstitucionalidade, ilegalidade e, em tese, de
improbidade administrativa.

22. Considerando os elementos fáticos e de direito destacados,
recai no caso em tela a necessidade de concessão de Tutela de Urgência
Antecipada pelo douto juízo para cessar eventuais danos irreversíveis a todos
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profissionais abarcados por este Sindicato Promovente.

23. Ademais, é inconteste a presença dos devidos pressupostos
processuais, nomeadamente: probabilidade do direito e perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo. Seja do exame dos relatos, da legislação
acostada, do direito e das provas coligidas, o que nos faz crer que a conduta
adotada pelos Promovidos fere o ordenamento pátrio e disposições legais
expressas no Estado da Paraíba.

24. Por conseguinte, diante de todos os argumentos apresentados, é
imprescindível a concessão da tutela judicial para determinar a imediata
suspensão do certame em relação aos cargos de Perito Oficial Médico-Legal
Especialista: Psiquiatria e Patologia até que se crie por Lei Estadual os
respectivos cargos, com a previsão da remuneração diferenciada compatível com
o grau de especialidade.

DOS REQUERIMENTOS:

❖

25. Diante de todo o exposto, adotadas as formalidades legais de
estilo, requer:
a)

O

recebimento

e

o

deferimento

da

presente

peça

b)

Que seja concedida a tutela antecipada de INAUDITA

inaugural;

ALTERA PARTS para:
i.

Determinar a imediata suspensão do certame em relação
aos

cargos

de

Perito

Oficial

Médico-Legal

Especialista: Psiquiatria e Patologia até que se crie
por Lei Estadual os respectivos cargos, com a previsão
da remuneração diferenciada compatível com o grau de
especialidade
d)

No

mérito,

seja

confirmada

a

tutela

de

urgência

antecipada, julgando procedente o pedido totalmente procedente para cancelar
e/ou suspender o certame público deflagrado pelos promovidos, até que se crie
as

vagas

para

os

cargos

de

Perito

Oficial

Médico-Legal

Especialista:

Psiquiatria e Patologia com remuneração superior ao cargo de Perito Oficial
Médico-Legal;
e)

A produção de provas por todos os meios admitidos em

direito, especialmente a juntada de documentos suplementares;
f)

Declara,

por

fim,

a

autenticidade

dos

documentos
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apresentados na peça de bloqueio com fulcro no art. 425, inc. IV e VI, do
CPC/2015;
g)

A concessão dos benefícios da justiça gratuita por

tratar-se de Ação Civil Pública;
h)

A

condenação

do

Réu

para

arcar

com

as

custas

processuais e honorários advocatícios.
i)

Requer que as intimações sejam destinadas ao Dr.

ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO, OAB/PB 12.897, com endereço profissional
localizado à Av. Espírito Santo, nº 700, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB,
CEP 58030-110, sob pena de nulidade.
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para
efeitos fiscais e de alçada.

Termos em que
Pede e espera deferimento
João Pessoa, 11 de novembro de 2021.
__________________________________
ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO
OAB/PB 12.897
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ESTATUTO DO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA

CAPITULO I
DOS FINS DO SINDICATO

Art. 1o - O Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba, com sede e foro em João Pessoa é
constituído para fins de coordenação, proteção e representação legal da categoria profissional
dos médicos na base territorial do Estado da Paraíba, exceto o Município que compõe a base
territorial do Sindicato dos Médicos de Campina Grande, visando melhoria das condições de vida
e trabalho de seus representados, a defesa da liberdade e autonomia de movimento sindical, a
consolidação dos Sindicatos enquanto Instituições Sociais e Políticas e o fortalecimento da
participação democrática dos trabalhadores em suas relações com outros setores da sociedade
brasileira.

Art. 2o - São prerrogativas do Sindicato:

a. Representar os interesses gerais de sua categoria profissional ou os interesses individuais de
seus associados;

b. Celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho e suscitar Dissídios Eletivos;
c. Eleger os representantes da categoria, na forma deste Estatuto;
d. Estabelecer contribuições para os associados e contribuições excepcionais para toda a
categoria, de acordo com decisões tomadas em Assembleia.
Art. 3o - São deveres do Sindicato:

a. Defender a afirmação da legitimidade da organização e da luta sindical perante o conjunto da
sociedade e, em especial, junto aos empregadores e ao Estado, que são os interlocutores mais
diretos e constantes;

b. Lutar pelo fortalecimento de organização sindical livremente, constituída, e que permita às
classes trabalhadoras adquirirem uma visão nacional da problemática do País, dos trabalhadores
em seu conjunto e os de cada categoria em particular;
c. Relacionar-se com as demais Associações de categorias profissionais para a concretização da
solidariedade social e união sindical;
d. Lutar pelo fortalecimento e unificação da organização dos trabalhadores da área da saúde;
e. Estabelecer negociações coletivas com representantes Patronais, inclusive em nível nacional
através da Federação Nacional e ou Central Sindical;
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f. Criar e manter Delegacias Sindicais e outras formas da organização sindical que serão
implantadas e regulamentadas na forma prevista neste Estatuto, visando sua ação a toda a área
de abrangência territorial;
g. Lutar pela melhoria das condições de saúde da população;
h. Colaborar como órgão técnico consultivo, no estudo e solução de quaisquer problemas;
i. Que se relacionam com a categoria profissional representada;
j. Zelar pelo cumprimento da legislação, acordos e convenção coletiva de trabalho, sentenças
normativas e demais institutos que assegurem direitos à categoria;
k. Colaborar para o estabelecimento da solidariedade entre os povos visando o desenvolvimento
e a paz mundial;
l. Lutar em defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social e aos
direitos fundamentais do Homem.

CAPITULO II
DOS ASSOCIADOS

Art. 4° - É garantido o direito de se associar ao Sindicato a todo o indivíduo que por vínculo
empregatício ou atividade profissional, integre a categoria profissional dos médicos em sua base
territorial, portanto esteja registrado no Conselho Regional de Medicina da Paraíba.
PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de recusa do pedido de sindicalização, caberá recurso na forma
prevista neste Estatuto.
Art. 5º - Para admissão no quadro de associados o interessado deverá encaminhar pedido
escrito à entidade em ficha própria, prestando as informações solicitadas em impresso fornecido
pelo Sindicato.

SEÇÃO I
DOS DIREITOS E DEVERES DO ASSOCIADO

Art. 6o - São direitos do associado:
a. Votar e ser votado nas eleições das representações do Sindicato, respeitadas as
determinações deste Estatuto;
b. Participar das decisões tomadas em Assembleia Geral;
c. Utilizar, mediante prévia autorização da diretoria, as dependências do Sindicato para
atividades compreendidas neste Estatuto;
d) Gozar dos serviços e benefícios proporcionados pelo Sindicato;
e. Requerer convocação de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos deste Estatuto;
f. Recorrer administrativamente, na forma prevista neste Estatuto ou perante a autoridade
judiciária competente, no prazo de 30 dias, de todo ato lesivo de direito e contrário a este
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Estatuto, emanado da Diretoria ou da Assembleia Geral.
1º - Os direitos do Associado são pessoais e intransferíveis;
2o - Perderá seus direitos o Associado que, por qualquer motivo, deixar o exercício da profissão,
exceto nos casos de aposentadoria, desemprego, falta de trabalho, prestação de serviço militar
obrigatório, ficando o associado, enquanto perdurar uma dessas situações, isento do pagamento
de qualquer contribuição.
Art. 7o - São deveres dos associados:
a. Pagar pontualmente
Assembleias;

as

contribuições

ordinárias

e

extraordinárias

fixadas

pelas

b. Comparecer às reuniões e Assembleias convocadas pelo Sindicato e acatar suas decisões;
c. Votar nas eleições convocadas pelo Sindicato;
d. Zelar pelo patrimônio e serviço do Sindicato, cuidando de sua correta aplicação;
e. Não tomar deliberações em nome do Sindicato, sem prévio pronunciamento do mesmo;
f. Propagar o espírito associativo sindical na categoria;
g. Cumprir o presente Estatuto.

SEÇÃO II
DAS PENALIDADES

Art. 8o - Os associados estão sujeitos às penalidades de suspensão e eliminação do quadro
social, por desrespeito ao Estatuto e às deliberações da Assembleia.
1º - A diretoria apreciará a falta cometida pelo associado, encaminhando ao Conselho Diretor
pedido de instauração de processo que lhe garantirá amplo direito de defesa.
2º - Se julgar necessário ou conveniente, o Conselho Diretor designará uma comissão de ética
para aprofundar a análise da ocorrência.
3o - A penalidade será determinada pelo Conselho Diretor e ratificada em Assembleia, após o que
será aplicada na forma deste Estatuto.
Art. 9º - O associado que tenha sido eliminado do quadro social poderá reingressar no Sindicato,
a juízo da Diretoria, desde que se reabilite ou que liquide seus débitos quando o motivo da
eliminação for o atraso no pagamento de contribuições.
1º - Caberá recurso ao Conselho Diretor da decisão da Diretoria que negar a readmissão.

CAPITULO III
DA ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SINDICATO

3

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:39
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119423833700000048574277
Número do documento: 21111119423833700000048574277

Num. 51225148 - Pág. 7

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA

Art. 10° - Os órgãos que compõem a direção e administração do sindicato são os seguintes:
a.
b.
c.
d.
e.

Assembleia Geral;
Diretoria;
Conselho Fiscal;
Representantes na Federação;
Delegacias Sindicais Regionais e Delegados Sindicais Locais.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 11° - A Assembleia Geral é soberana nas resoluções que não contrariem os dispositivos;
destes estatutos e suas decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes ressalvadas as
exceções previstas neste estatuto e na legislação específica.
PARÁGRAFO ÚNICO:A Assembleia Geral será convocada com 03 dias uteis de antecedência em
jornal de grande circulação no estado e ou divulgada amplamente por todo: os meios de
comunicação disponíveis utilizando-se as mídias sociais, garantindo-se a mais ampla divulgação
na categoria.
Art. 12° - A Assembleia Geral ordinária será convocada pela diretoria do sindicato 1 (uma) vez
ao ano, no primeiro quadrimestre, para tratar dos seguintes assuntos:
a.
b.
c.
d.

Prestação de contas e previsão orçamentária;
Contribuição dos associados;
Definição da data das eleições a cada triênio, conforme previsto neste Estatuto;
Aprovação de relatório e plano de trabalho do Sindicato.

Art. 13° - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pela Diretoria ou Conselho Diretor,
por decisão de maioria dos seus membros ou por solicitação escrita de no mínimo 10%
associados.
1º - Quando convocado por abaixo assinado de associados, é obrigatório à presença de metade
dos solicitantes, sob pena de nulidade da Assembleia.
2o - A Assembleia Geral Extraordinária somente deliberara sobre os assuntos que motivaram sua
convocação.
Art. 14° - O quórum para instalação da assembleia geral é de maioria simples dos associados
em primeira convocação e, em segunda convocação meia horadepois, com um quórum de no
mínimo 05 médicos.

S E Ç Ã O II
DO CONSELHO DIRETOR
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Art. 15° - O Sindicato terá um conselho diretor composto pelos membros efetivos e suplentes da
diretoria, conselho fiscal, delegados representantes junto à federação e 02 (dois) membros
eleitos de cada delegacia sindical regional.
PARÁGRAFO ÚNICO – que terá a função de assessorar a diretoria.
Art. 16° - Compete ao conselho diretor:
a. Analisar os recursos opostos contra as decisões da diretoria;
b. Sugerir as penalidades previstas neste estatuto.
Art. 17° - O conselho diretor reunir-se-á sempre que for convocado pela diretoria.
1º - o quórum de instalação do conselho diretor será de 50% mais um de seus membros na
primeira chamada e após 30 min com presença de qualquer número de seus membros e suas
decisões serão tomadas por maioria de votos.
Art. 18° - O Conselho Diretor poderá solicitar a substituição de qualquer de seus membros que
faltarem a 03 (três) reuniões consecutivas sem justo motivo, ou 05 alternadas.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA

Art. 19° - o sindicato será administrado por uma diretoria composta de 10 (dez) membros
efetivos trienalmente eleitos em assembleia eleitoral, com igual número de suplentes, e ocupação
de cargos de:
Presidente;
Vice-presidente;
1º diretor financeiro;
2º diretor financeiro;
Secretário geral;
1º secretário;
Diretor de saúde suplementar e privada;
Diretor de saúde conveniada com sus e público;
Diretor de formação sindical;
Diretor de cultura e relação acadêmica.
Art. 20° - Compete à Diretoria, cujas decisões sob pena de nulidade deverão sempre ser
tomadas por maioria de votos, com a presença de 50% +1 (um) dos seus membros efetivos:
a. Administrar o Sindicato de acordo com o presente Estatuto;
b. Organizar o quadro de pessoal, fixando os respectivos vencimentos;
c. Administrar o patrimônio social em benefício dos associados e da categoria;
d. Criar quantos departamentos e assessórios sejam necessários para auxiliar a administração do
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Sindicato;
e. Representar o Sindicato em negociações Coletivas e Dissídios;
f. Executar as determinações do Conselho Diretor e da Assembleia Geral;
g. Fazer organizar por contador legalmente habilitado, e submeter à Assembleia Geral, com
parecer prévio do Conselho Fiscal, o balanço financeiro do exercício anterior, apresentando ainda
o relatório de atividades do mesmo exercício e o programa para o exercício seguinte
providenciando as necessárias publicações.
Art. 21° - Ao Presidente compete:
a. Representar o Sindicato perante autoridades administrativas e judiciárias, podendo delegar
poderes;
b. Convocar e presidir as reuniões de Diretoria e do Conselho Diretor;
c. Assinar as atas das sessões, o orçamento anual e todos os papéis que dependem da sua
assinatura, bem como rubricar os livros da secretaria e tesouraria;
d. Ordenar as despesas autorizadas e visar os cheques e contas a pagar, de acordo com o
tesoureiro.
e. Garantir cumprimentos dos objetivos das decisões aprovadas pelos fóruns e instâncias de
Sindicato.
Art. 22° - Ao Vice-presidente compete:
a) substituir (em) pela ordem o Presidente em seus impedimentos e dividir (em) com o mesmo
as tarefas da Presidência;
Art. 23° - Ao diretor financeiro compete:
a. Ter sob sua grande e responsabilidade os valores do Sindicato;
b. Assinar com o Presidente os cheques e efetuar os pagamentos e recebimento autorizados;
c. Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria;
d. Apresentar ao Conselho Fiscal balancete mensal e o balanço anual;
e. Propor medidas que visem à melhoria da situação financeira do Sindicato.
Art. 24° - Ao 2o diretor financeiro compete:
a. Substituir o Diretor Financeiro em seus impedimentos e dividir com o mesmo as tarefas da
Diretoria Financeira.
Art. 25° - Ao Secretário Geral compete:
a. Ter sob sua guarda o arquivo do Sindicato;
b.
c.
d.
e.
f.

Providenciar a lavratura e ler as atas das sessões da Diretoria e da Assembleia Geral;
Supervisionar a administração de pessoal;
Promover a triagem e encaminhamento de respostas;
Cuidar e acompanhar as relações com outras entidades, sobretudo da área de saúde;
Coordenar as delegacias sindicais, bem como as atividades das secretarias sempre em

conformidade com as linhas gerais definidas pela entidade.
Art. 26° - Ao 1º Secretário compete:
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a) substituir (em) o secretário geral em seus impedimentos e dividir (em) com o mesmo as
tarefas da secretaria.
Art. 27° - Ao Diretor de saúde suplementar e privada compete:
a. Buscar soluções para os problemas e valorizar o trabalho dos médicos que tenham
relações trabalhistas na saúde privada e suplementar;
b. Organizar os dissídios coletivos e os acordos;
c. Tudo que esteja vinculado ao setor privado e suplementar.
Art. 28° - Ao Secretário de Formação Sindical compete:
a. Propor a realização e coordenar a organização de seminário, cursos, palestras, encontre de
área dentro dos interesses mais gerais da categoria e nos princípios fixados por este estatuto;
b. Propor planos de ação do sindicato, específico para o seu departamento, sempre em
consonância com as deliberações da categoria;
c. Realizar estudos, pesquisas e análises, sobre a situação da categoria, procurando dar mais
ampla divulgação dessas atividades, bem como dos resultados;
d. Formar dirigentes sindicais, delegados e representantes sindicais, organizando cursos de
sindicalismo e de capacitação política;
Art. 29° - Ao Diretor de saúde conveniada com SUS e público compete:
a. Buscar soluções para os problemas e valorizar o trabalho dos médicos que tenham
relações trabalhistas na saúde ligadas ao setor público e ou conveniado com sus;
b. Campanhas salariais e tudo que esteja relacionado.

SEÇÃOIV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 30° - Ao Diretor de cultura e relação acadêmica compete:
a. Desenvolver ações de cultura através da socialização do médico buscando uma melhor
qualidade de vida;
b. Atrair os médicos jovens e recém-formados para conhecer a luta sindical e sua
importância na defesa dos interesses da categoria;
c. Fazer o registro histórico do movimento sindical.
Art. 31° - O conselho diretor poderá a qualquer tempo, acrescentar atribuições e outra; tarefas
específicas para todos os cargos da diretoria. Aos suplentes cabem substituir os titulares.
Art. 32° - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por semestre, e
extraordinariamente sempre que necessário.
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Art. 33° - O Conselho Fiscal se reunirá sempre com 03 (três) membros, os suplentes deverão
substituir os efetivos impedidos, que deverão apor os seus vistos a toda a documentação
examinada, firmando ainda os pareceres e opiniões que serão manifestados sempre por escrito.

SEÇÃOV
DOS REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO

Art. 34° - O Sindicato terá 02 (dois) Delegados representante junto a Federação e seus
respectivos suplentes, eleitos em Assembleia Eleitoral na forma prevista neste Estatuto.
Art. 35° - Aos Delegados representantes compete representar o Sindicato junto à Federação à
qual filiado, reproduzindo fielmente a posição do representado, e notificando todas as atividades
e deliberações de que participem.

SEÇÃO VI
DOS DELEGADOS E DELEGACIAS SINDICAIS

Art. 36° - O Sindicato terá Delegacias Sindicais em todos os locais de trabalho que o
comportarem, e Delegacias Sindicais Regionais que serão distribuídas em função de condições
geográficas em relação à concentração profissional, a critério do Conselho Diretor.
1º - São Delegados Sindicais os representantes eleitos por empresa e os membros das Comissões
Sindicais das Delegacias Regionais.
2o - Os Delegados Sindicais serão eleitos, sempre que possível na mesma época que a Diretoria
do Sindicato, sempre pelos associados da cidade, região, ou local de trabalho respectivo.
3o - Somente os associados do Sindicato poderão candidatar-se a Delegado Sindical.
4° - O mandato de Delegado Sindical coincidirá com o da Diretoria do Sindicato.
Art. 37° - Compete ao delegado sindical:
a. Representar o sindicato no local de trabalho, na cidade ou região;
b. Levantar os problemas e reivindicações dos associados na localidade, e trabalhar na sua
solução, em cooperação com a diretoria e conselho diretor; ampliar o número de
sindicalização na localidade;
c. Distribuir os órgãos de informação do sindicato e divulgar suas atividades;
d. Encaminhar à diretoria e conselho diretor, propostas de ação que visem o atendimento
de reivindicações específicas, bem como a evolução da consciência sindical na categoria;
e. Ao delegado sindical membro da comissão sindical regional, e designado para integrar o
conselho diretor, participar das reuniões deste na forma do art. 15.
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f.

Participar das reuniões ampliadas da diretoria ou das comissões sindicais regionais.

g. Assinar em nome do sindicato sempre com previa autorização por escrito da maioria da
diretoria.
Art. 38° - As delegacias sindicais, na reunião de sua representação, terão autonomia de ação no
que se refere às competências estabelecidas no Art. 37.
Art. 39° - Os Delegados Sindicais gozarão das mesmas garantias que os membros da Diretoria
gozarem no exercício de sua representação.

CAPITULO IV
DA PERDA DO MANDATO

Art. 40° - Os membros de cargos eletivos do sindicato, conselho diretor, diretoria, conselho
fiscal e delegados sindicais, perderão o seu mandato nos seguintes casos:
a. Malversação e dilapidação do patrimônio social;
b. Grave violação do patrimônio social;
c. Abandono do cargo;
d. Aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício do
cargo; 1° - a perda do mandato será deliberada pela diretoria, em amplo processo que
garanta direito de defesa ao interessado, e ratificado em assembleia geral. 2° - da
decisão da diretoria sobre perda do mandato caberá recurso para a assembleia geral.
Art. 41° - A convocação dos suplentes quer para a diretoria quer para o conselho fiscal,
compete à diretoria.
Art. 42° - Havendo renúncia ou destituição de membro da diretoria, do conselho fiscal ou da
representação na federação, assumirá o cargo vacante o substituto designado pela diretoria
entre os suplentes eleitos.
1° - O Presidente será substituído pelo 1° vice-presidente, nas formas deste estatuto.
2o - Havendo vacância dos cargos de presidente e 1° vice-presidente, o presidente substituto
será designado pelo conselho diretor, entre os membros da diretoria e suplentes eleitos.
Art. 43° - Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria e/ou Conselho Fiscal, e não houver suplente,
o Presidente convocará Assembleia Geral para que esta constitua uma Junta Governativa
Provisória.
Art. 44° - A Junta Governativa Provisória necessária à realização de novas eleições para
investidura dos cargos da Diretoria e ou/ Conselho Fiscal na conformidade deste Estatuto é no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados de sua posse.
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Art. 45° - Em caso de abandono de cargo, proceder-se-á na forma dos artigos anteriores, não
podendo, entretanto, o membro da diretoria ou do conselho fiscal que abandonar o cargo ser
reeleito para qualquer mandato de administração sindical ou de representação na eleição
seguinte.
PARÁGRAFO ÚNICO: o abandono de cargo será caracterizado por afastamento não justificado
de funções por período superior a 90 (noventa) dias.
Art. 46° - Ocorrendo falecimento de membro da diretoria ou do Conselho Fiscal, proceder-se-á
na conformidade do art. 42° e seus parágrafos.

CAPITULO V
DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 47° - As eleições para renovação da Diretoria do Sindicato, Conselho Fiscal e Representante
junto à Federação, efetivo e suplente, serão realizadas trienal e simultaneamente, em
conformidade com o disposto neste Estatuto.
Art. 48° - As eleições referidas no art. 47 serão realizadas dentro do prazo máximo de 60
(sessenta) dias e mínimo de 15 (quinze) dias antes do término dos mandatos vigentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A data das eleições será marcada pela diretoria seguindo deliberação
da assembleia ordinária.
PARAGRAFO SEGUNDO: A eleição poderá ser antecipada, no último ano do mandato, por
decisão da diretoria.
Art. 49° - O processo eleitoral será organizado e conduzido até o encerramento da inscrição das
chapas pela diretoria e a partir daí por uma junta eleitoral.

SEÇÃOI
DA DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Art. 50° - As eleições serão divulgadas pela diretoria do sindicato por edital e veículos de
comunicação do sindicato durante 45 (quarenta e cinco) dias antes da ocorrência da mesma.
Art. 51° - O edital deverá conter informações detalhadas sobre o processo eleitoral constando
obrigatoriamente:
a. Data, horário e locais de votação;
b. Prazo para registro das chapas e horário de funcionamento da Secretaria do Sindicato onde as
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chapas serão registradas;
c. Condições para ser eleitor e candidato;
d. Documentação necessária à inscrição das chapas;
e. Prazo para impugnação da candidatura;
f. Data, horário e local do 2° turno das eleições, caso o mesmo ocorra.
Art. 52° - Cópias do edital a que referem os artigos anteriores deverão ser afixados na sede,
delegacias regionais do sindicato e divulgado nos meios de comunicação do sindicato, mídias
sociais, assim como jornal de grande circulação no estado.

SEÇÃO II
DOS CANDIDATOS

Art. 53° - Os candidatos serão registrados através de chapas que deverá conter o nome de
todos os concorrentes, efetivos e suplentes, delegado junto à entidade de grau superior,
conselho fiscal.
Art. 54° - Poderá ser candidato o médico residente na base territorial do Sindicato, há 01 ano
devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina e sindicalizado quites, até 06 meses das
eleições.
PARÁGRAFO ÚNICO: Não poderá ser candidato o associado que não estiver no gozo dos
direitos sociais conferidos por este Estatuto e nenhum candidato poderá participar de mais de
uma chapa.

S E Ç Ã O III
DO REGISTRO DE CHAPAS

Art. 55° - O registro das chapas deverá ocorrer por um período de 20 dias, previsto no edital
referido no art. 50, e deverá ser encerrado até 60 (sessenta) dias antes da data inicial das
eleições.
Art. 56° - O requerimento de registro de chapas, 02 (em duas) vias endereçadas ao presidente
do sindicato, assinado por qualquer dos candidatos que a integram, será acompanhado de cópia
da carteira do conselho regional de medicina.
PARÁGRAFO ÚNICO: Deverá ser preenchido uma ficha de identificação de cada candidato, em
02 (duas) vias, contendo os seguintes dados, nome, filiação, data e local de nascimento, estado
civil, residência, número de matrícula sindical, número e órgão expedido da carteira de
identidade, número de inscrição no conselho regional de medicina, número do CPF, endereço das
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empresas em que trabalha, cargo ocupado e tempo de exercício da profissão e comprovante da
guia da contribuição sindical.
Art. 57° - As chapas registradas deverão ser numeradas seguidamente a partir do numero 01
(um), obedecendo à ordem de registro.
Art. 58° - A Diretoria do Sindicato comunicará por escrito a empresa, dentro de 72 (setenta e
duas) horas, o dia e hora do registro da candidatura do seu empregado, fornecendo a este
comprovante no mesmo sentido.
Art. 59° - Será recusado o registro da chapa que não contenha candidatos efetivos e suplentes
em número suficiente ou que não esteja acompanhado das fichas de identificação preenchidas e
assinadas de todos os candidatos.
1° - Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, a Junta Eleitoral notificará o
interessado para que promova a correção no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o registro
não se efetivar.
2° - É proibida a cumulação de cargos na Diretoria e Conselho Fiscal, efetivo ou suplente, sob
pena de nulidade do registro.
Art. 60° - Encerrado o prazo para registro de chapas, a Diretoria do Sindicato providenciará a
imediata lavratura da ata, mencionando-se as chapas registradas, de acordo com a ordem
numérica referida no art. 57.
1° - A ata será assinada pelo Presidente do Sindicato e por, pelo menos, um candidato de cada
chapa, esclarecendo-se o motivo da eventual falta de qualquer assinatura.
2o - Os requerimentos de registros de chapas acompanhados dos respectivos documentos e ata
serão entregues à Junta Eleitoral que passará a dirigir o processo eleitoral.

SEÇÃOIV
DA JUNTA ELEITORAL

Art. 61° - Encerrado o prazo para registro das chapas, o processo eleitoral passará a ser dirigido
por uma Junta Eleitoral.
Art. 62° - A Junta Eleitoral será composta por 01 (um) membro da Diretoria e até 02 (dois)
representantes de cada chapa inscrita.
PARÁGRAFO ÚNICO: Cada chapa indicará, no ato da inscrição, o nome de até 02 (dois)
associados em condições de voto para compor a Junta Eleitoral, que não poderão ser integrantes
das chapas.
Art. 64° - A Junta garantirá que todas as chapas concorrentes tenham as mesmas condições e
oportunidades para utilização do patrimônio e instalação do Sindicato.
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Art. 65° - Empossada a Junta esta providenciará junto à Diretoria a divulgação das chapas
registradas em órgão de informação do Sindicato de modo a garantir a mais ampla divulgação
dos nomes dos candidatos.
Art. 66° - A Junta Eleitoral compete:
a. Organizar o processo eleitoral em 02 (duas) vias;
b. Designar os membros das mesas coletoras e apuradoras de votos;
c. Fazer as comunicações e publicações previstas nestes Estatutos;
d. Conferir a relação dos associados e garantir o acesso à mesma a todas as chapas inscritas,
num prazo de 01 (uma) semana após encerramento do registro das chapas;
e. Confeccionar a cédula única e preparar todo o material eleitoral;
f. Decidir sobre impugnações de candidaturas, nulidades ou recursos;
g. Decidir sobre quaisquer outras questões referentes ao processo eleitoral.
Art. 67° - A Junta Eleitoral se reunirá ordinariamente 01 (uma) vez por semana, lavrando ata de
suas reuniões, que serão públicas.
PARÁGRAFO ÚNICO: As decisões da Junta serão tomadas por maioria simples após a eleição
da Junta Governativa na forma prevista no art. 118.

SEÇÃO V
DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 69° - Os candidatos que não preencherem as condições estabelecidas nestes Estatutos
poderão ser impugnados por qualquer associado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
publicação a relação das chapas inscritas.
Art. 70° - A impugnação, expostos os fundamentos que a justificam, será dirigida à Junta
Eleitoral e entregue contra recibo, na secretaria do Sindicato.
Art. 71° - A chapa que tiver o candidato impugnado será notificada da impugnação em 02
(dois) dias, pela Junta Eleitoral, e terá o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a sua defesa,
Art. 72° - Instruído o processo de impugnação, o candidato impugnado não poderá ser
substituído.
Art. 73° - Julgada procedente a impugnação, o candidato impugnado, não poderá ser
substituído.
Art. 74° - A chapa de que fizer parte o candidato impugnado poderá concorrer desde que os
demais candidatos, entre efetivos e suplentes bastem ao preenchimento de todos os cargos,
obedecidos o disposto no art. 53.
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S E Ç Ã O VI
DO ELEITOR

Art. 75° - É eleitor todo o associado que estiver no gozo dos direitos sociais conferidos por estes
Estatutos, filiado ao Sindicato até 60 (sessenta) dias antes das eleições.
Art. 76° - Para exercitar o direito do voto o eleitor deverá ter quitado a contribuição social até
07 (sete) dias da eleição e ter pagado a contribuição sindical dos últimos 02 anos.

SEÇÃO VII
DA RELAÇÃO DE ELEITORES

Art. 78° - A relação de todos os associados em condições de exercitarem o direito do voto
deverá estar pronta até 07 (sete) dias antes das eleições.
1° - A lista oficial de eleitores deverá ser entregue a todas as chapas concorrentes, sob recibo,
até 07 (sete) dias antes do pleito, sob pena de nulidade das eleições.
2o - Os associados não quites deverão constar da lista.

S E Ç Ã O VIII
DO VOTO SECRETO

Art. 79° - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: uso da cédula
única contendo todas as chapas registradas; isolamento do eleitor em cabine indevassável para o
ato de votar; verificação de autenticidade da cédula única à vista das rubricas dos membros da
mesa coletora; emprego de urna que assegure a inviolabilidade de voto e seja suficientemente
ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem em que forem introduzidas.
PARAGRAFO ÚNICO: As eleições poderão ser realizadas através da internet se houver
consenso da comissão eleitoral.

SEÇÃOIX
DA CÉDULA ÚNICA
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Art. 80° - A Cédula única, contendo todas as chapas registradas, deverá ser confeccionada em
papel branco, opaco e pouco absorvente com tinta preta e tipos uniformes.
1º - A cédula única deverá ser confeccionada de maneira tal que dobrada, resguarda o sigilo do
voto sem que necessário o emprego de cola para fechá-la.
2o - Ao lado de cada chapa haverá um retângulo em branco, onde o eleitor assinalará a de sua
escolha.

SEÇÃOX
DAS MESAS COLETORAS

Art. 81° - As mesas coletoras de votos serão constituídas de um Presidente, 02 (dois) mesários
e 01 (um) suplente, designados pela Junta Eleitoral.
1º - Serão instaladas mesas coletoras na sede do Sindicato e Delegacias Regionais do Sindicato.
2o - Havendo urnas itinerantes os horários não poderão ser menores que oito horas e o trajeto
será decidido pela Junta Eleitoral e comunicado às chapas no prazo mínimo de 15 (quinze) dias
antes do pleito.
3o - As mesas coletoras serão constituídas até 10 (dez) dias antes das eleições.
4o - Os trabalhos de cada mesa coletora poderão ser acompanhados por fiscais designados pelas
chapas concorrentes, escolhidas dentre os associados do Sindicato, na proporção de um fiscal
por chapa registrada.
5o - A lista de votantes em cada mesa coletora será especificada pela Junta Eleitoral.
Art. 82° - Não poderão ser nomeados membros das mesas coletoras:
a. Candidatos e seus cônjuges;
b. Os membros da Diretoria do Sindicato;
Art. 83° - Os mesários substituirão o presidente da mesa coletora, de modo que haja sempre
quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral.
1º - Todos os membros da mesa coletora deverão estar presentes ao ato da abertura e
encerramento da votação, salvo motivo de força maior.
2o - Não comparecendo o presidente da mesa coletora até 30 (trinta) minutos antes da hora
determinada para início da votação assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou
impedimento, o segundo mesário ou o suplente.
3o - Poderá o mesário, ou membro da mesa que assumir a presidência nomear "ad hoc" dentre
as pessoas presentes, e observados os impedimentos do art. 82 os membros que forem
necessários para completar a composição da mesa.
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SEÇÃO XI
DA VOTAÇÃO

Art. 84° - Nos dias e locais designados, 30 (trinta) minutos antes da hora do início da votação,
os membros da mesa coletora verificarão se está em ordem o material eleitoral e a urna
destinada a recolher os votos, providenciando o presidente para que sejam supridas eventuais
deficientes.
Art. 85° - A hora fixada do edital, e tendo considerado o recinto e o material em condições, o
presidente da mesa declarará iniciados os trabalhos.
Art. 86° - Os trabalhos eleitorais da mesa coletora terão duração mínima de 08 (oito) horas, das
quais parte fora do horário normal de trabalho da categoria, observados sempre as horas de
início e encerramento previsto no edital de convocação.
1º - Os trabalhos eleitorais poderão ser encerrados antecipadamente se já tiverem votado todos
os eleitores constantes da folha de votação.
2o - Ao término dos trabalhos de cada dia, o presidente da mesa coletora, juntamente com os
mesários, procederá ao fechamento da urna com aposição de rubricas pelos membros da mesa e
pelos fiscais, fazendo lavrar ata, pelos mesmos assinados, com menção expressa do número de
votos depositados.
3° - Ao término dos trabalhos de cada dia as urnas ficarão sob a responsabilidade da Junta
Eleitoral.
4° - O descerramento da urna no dia da continuação da votação deverá ser feito na presença dos
mesários, dos fiscais presentes, depois de verificado que a mesma permaneceu inviolada.
Art. 87° - Somente poderão permanecer no recinto da mesa coletora os seus membros, os
fiscais designados, advogados procuradores das chapas concorrentes e, durante o tempo
necessário à votação, o eleitor.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nenhuma pessoa estranha à direção da mesa coletora poderá interferir
no seu funcionamento durante os trabalhos de votação, salvo os membros da Junta Eleitoral.
Art. 88° - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois de
identificado, assinará a folha de votantes e na cabine indevassável, após assinalar no retângulo
próprio a chapas de sua preferência, a dobrará, depositando-a, em seguida, na urna colocada na
mesa coletora.
1º - Antes de depositar a cédula na urna o eleitor deverá exibir a parte rubricada à mesa e aos
fiscais, para que verifiquem, sem a tocar, se é a mesma que lhe foi entregue.
2o - Se a cédula não for à mesma, o eleitor será convidado a voltar à cabine indevassável e a
trazer seu voto na cédula que recebeu, se o eleitor não proceder conforme determinado, não
poderá votar, anotando-se a concorrência na ata.
Art. 89° - Os eleitores cujos votos forem impugnados e os associados cujos nomes não
constarem da lista de votantes, votarão em separado.
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PARÁGRAFO ÚNICO: O voto em separado será tomado da seguinte forma:
a. O presidente da mesa coletora entregará ao eleitor envelope apropriado, para que ele, na
presença da mesa, nele coloque a cédula que assinalou, colando o envelope;
b. O presidente da mesa coletora colocará o envelope dentro de outro maior e anotará no verso
deste o nome do eleitor e o motivo do voto em separado, depositando-o na urna;
c. Os envelopes serão padronizados de modo a resguardar o sigilo do voto;
d. O presidente da mesa apuradora, depois de ouvir os representantes das chapas decidirá se
apura ou não o voto colhido separadamente, adotando procedimentos que garantam o sigilo
do voto.
Art. 90° - São documentos válidos para identificação do eleitor:
a. Carteira Social do Sindicato;
b. Carteira de Trabalho;
c. Carteira do Conselho Regional de Medicina;
d. Carteira de identidade.
Art. 91° - Esgotada, no curso da votação, a capacidade de urna, providenciará o presidente da
mesa coletora para que outra seja usada adotando os procedimentos do art. 86, 2°.

Art. 92° - A hora determinada no Edital para encerramento da votação, havendo no recinto
eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazerem entrega ao presidente da mesa
coletora do documento de identificação, prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor.
1° - Caso não haja mais eleitores aptos a votar, serão imediatamente encerrados os trabalhos.
2o - Encerrados os trabalhos de votação, a urna será lacrada com aposição de rubricas pelos
membros da mesa e pelos fiscais.
3o - Em seguida, o presidente fará lavrar ata, que será também assinada pelos mesários e fiscais,
registrando a data e horas de início e do encerramento dos trabalhos, total de votantes e dos
associados em condições de votar, o número de votos em separados, se os houver, bem como
resumidamente, os protestos apresentados pelos eleitores candidatos ou fiscais. A seguir o
presidente da mesa coletora fará entrega, ao presidente da mesa apuradora, mediante recibo, de
todo material utilizado durante a votação.

DA MESA APURADORA

Art. 93° - Após o término do prazo para a votação, instalar-se-á em Assembleia Eleitoral Pública
e Permanente, na sede do Sindicato, as mesas apuradoras para as quais, quando for o caso
serão enviadas as urnas e as atas respectivas.
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Art. 94° - A mesa apuradora, constituída de um presidente e 03 (três) auxiliares, será designada
pela Junta Eleitoral, até 05 (cinco) dias antes da data das eleições, com indicação paritária das
chapas.
Art. 95° - Serão instaladas mesas apuradoras supletivas nas cidades onde haja funcionando
mesas coletoras de votos.

DA APURAÇÃO

Art. 96° - Contados as cédulas da urna, o presidente da mesa apuradora verificará se o seu
número coincide com o da lista de votantes.
1º - Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes que assinarem a respectiva lista,
far-se-á a apuração.
2o - Se o total de cédulas for superior ao da respectiva lista de votantes proceder-se-á a
apuração, descontando-se os votos atribuídos à chapa mais votada o número de votos
equivalentes às cédulas em excesso, desde que esse número seja inferior à diferença entre as
duas chapas mais votadas.
3o - Se o excesso de cédulas for igual ou superior à diferença entre as duas chapas mais votada,
a urna será anulada.
4o - A admissão ou rejeição dos votos colhidos em separados será decidida pelo presidente da
mesa, depois de ouvir as chapas concorrentes, garantindo o sigilo do voto.
5° - Apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou dizer suscetível de identificar o eleitor, ou
tendo este assinalado duas ou mais chapas o voto será anulado.
Art. 97° - Os trabalhos das mesas apuradoras supletivas obedecerão ao disposto para a mesa
apuradora da sede, cabendo a esta incorporar aos seus próprios resultados os que receberem
daquelas.
PARÁGRAFO ÚNICO: As mesas supletivas apurarão os votos, logo após o encerramento dos
seus trabalhos, comunicarão à mesa apuradora da sede, por via telegráfica, ou telex o número
de associados em condições de votar, o número de votantes e o resultado obtido, enviando
posteriormente, pela via mais rápida, toda a documentação.
Art. 98° - Sempre que houver protesto fundado em contagem errônea de votos, vícios de
sobrecartas ou de cédulas, deverão estas ser conservadas em invólucro lacrado, que
acompanhará o processo eleitoral até decisão final.
PARÁGRAFO ÚNICO: Haja ou não protestos conservar-se-ão as cédulas apuradas sob a guarda
do presidente da mesa apuradora, até proclamação final do resultado, a fim de assegurar
eventual recontagem de votos.
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Art. 99° - Assiste ao eleitor o direito de formular, perante a mesa qualquer protesto referente à
apuração.
1° - O protesto poderá ser verbal ou por escrito devendo neste último caso, ser anexado à ata de
apuração.
2° - Não sendo o pretexto verbal ratificado, no curso dos trabalhos de apuração, sob forma
escrita, não constará da ata dele não se tomando conhecimento.
S E Ç Ã O XV
DO RESULTADO

Art. 100° - Finda da apuração, o presidente da mesa entregará o resultado à Junta Eleitoral,
que proclamará eleita a chapa que obtiver maioria absoluta dos votos válidos. 1° - Havendo mais
02 (duas) chapas inscritas, e se nenhuma delas obtiver maioria absoluta dos votos válidos,
haverá necessariamente um turno das eleições com participação das 02 (duas) chapas mais
votada no prazo de 15 (quinze) dias contados do fim do primeiro turno.
2o - O mesmo procedimento será adotado na ocorrência de empate.
Art. 101° - Ao término da apuração o presidente da mesa fará lavrar a ata que mencionará
obrigatoriamente:
a. Dia e hora da abertura e do encerramento dos trabalhos;
b. Local ou locais em que funcionarem as mesas coletoras, com os nomes dos respectivos
componentes;
c. Resultado de cada urna apurada, especificando-se o número de votantes, sobrecartas, cédulas
apuradas, votos atribuídos a cada chapa registrada, votos em branco e votos nulos;
d. Número total de eleitores que votaram;
e. Resultado geral da apuração;
f. Apresentação ou não de protesto, fazendo-se, em caso afirmativo, resumo de cada protesto
formulado por escrito perante a mesa.
3o - A ata será assinada pelo presidente da mesa apuradora, demais membros da mesa e fiscais,
esclarecendo-se o motivo da eventual falta de qualquer assinatura.
Art. 102° - Se o número de votos de qualquer urna anulada for superior à diferença entre as
duas chapas mais votada, não haverá proclamação de eleitos pela mesa apuradora, sendo
realizadas eleições suplementares; convocadas pela Junta Eleitoral no prazo máximo de 15
(quinze) dias, circunscritas aos eleitores constantes da lista de votação da urna correspondente.
Art. 103° - A Junta Eleitoral comunicará por escrito ao empregador, dentro de 24 horas, a
eleição do seu empregado.
SEÇÃO XVI
DAS NULIDADES
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Art. 104° - Será nula a eleição quando:
a. Realizada em dia, hora e local diversos dos designados no edital, ou encerrados antes da hora
determinada, sem que haja votado todos os eleitores constantes da folha de votação;
b. Realizada ou apurada perante mesa não constituída de acordo como estabelecido neste
Estatuto;
c. Preterida qualquer formalidade essencial estabelecida nestes Estatutos;
d. Não for observado qualquer um dos prazos essenciais constantes destes Estatutos.
Art. 105° - Será anulável a eleição quando ocorrer vício que comprometa sua legitimidade
importando prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente.
PARÁGRAFO ÚNICO: A anulação do voto não implicará na urna em que a ocorrência se
retificar, nem a anulação da urna importará na da eleição, salvo se o número de votos anulados
for igual ou superior ao da diferença final entre as duas chapas mais votadas.
Art. 106° - Não poderá a nulidade ser invocada por aquele que lhe deu causa nem dele
aproveitará o seu responsável.

SEÇÃO XVIII
DOS RECURSOS

Art. 107° - Qualquer associado poderá interpor recurso contra o resultado do processo eleitoral,
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término da eleição.
Art. 108° - O recurso deverá ser dirigido à Junta Eleitoral e entregue, em 02 (duas) vias contra
recibo, na secretaria do Sindicato, no horário normal de funcionamento.
Art. 109° - Protocolado o recurso, cumpre à Junta Eleitoral anexar a primeira via ao processe
eleitoral e encaminhar a segunda via, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contra recibo, ac
recorrido para, em 05 (cinco) dias, apresentar defesa.
Art. 110° - Findo o prazo estipulado no artigo anterior, recebida ou não a defesa do recorrido e
estando devidamente instruído o processo, a Junta deverá proferir sua decisão, sempre
fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias.
Art. 111° - O recurso não suspenderá a posse dos eleitos, salvo se provido e comunicado
oficialmente ao Sindicato antes da posse.
Art. 112° - Anuladas as eleições pela Junta, outras serão realizadas 90 (noventa) dias após a
decisão anulatória.
1º - Nessa hipótese a Diretoria permanecerá em exercício até a posse dos eleitos, salvo se
qualquer de seus membros for responsabilizado pela anulação, caso em que a Assembleia Geral
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especialmente convocada, elegerá uma Junta Governativa para convocar e realizar novas
eleições.
2o - Aquele que der causa à anulação das eleições poderá ser responsabilizado civilmente por
perdas e danos, podendo o Sindicato, dentro de 30 (trinta) dias após a decisão anulatória,
providenciar a propositura da respectiva ação judicial.
Art. 113° - Das decisões proferidas pela Junta Eleitoral caberá recurso para a Assembleia Geral
no prazo de 05 (cinco) dias.

S E Ç Ã O XVIII
DAS DISPOSIÇÕES ELEITORAIS GERAIS

Art. 114° - A Junta Eleitoral incumbe organizar o processo eleitoral em 02 (duas) vias,
constituídas a primeira dos documentos originais e a outra das respectivas cópias,
PARÁGRAFO ÚNICO: São peças essenciais do processo eleitoral:
a. Edital e aviso resumido do edital;
b. Exemplar do jornal que publicou o aviso resumido do edital e a relação das chapas inscritas;
c. Cópias dos requerimentos de registro de chapas, fichas de identificação dos candidatos e
demais documentos;
d. Relação dos eleitores;
e. Expedientes relativos à composição das mesas eleitorais;
f. Lista de votantes;
g.
h.
i.
j.

Atas dos trabalhos eleitorais;
Exemplar da cédula única;
Impugnações, recursos e defesa;
Resultado da eleição;

Art. 115° - A Junta Eleitoral, dentro de 30 (trinta) dias da realização das eleições, comunicará o
resultado à Federação que o Sindicato estiver filiado, bem como publicará o resultado da eleição.
Art. 116° - A posse dos eleitos ocorrerá na data de vencimento do mandato da Administração
anterior.
Art. 117° - Ao assumir o cargo o eleitor prestará, solenemente, o compromisso de respeitar o
exercício do mandato e estes Estatutos.
Art. 118° - Caso as eleições não sejam convocadas ou realizadas nos prazos previstos nestes
Estatutos sem qualquer justificativa plausível, qualquer associado em gozo dos direitos sociais
poderá requerer a convocação de uma Assembleia Geral para eleição de uma Junta Governativa,
que terá a incumbência de convocar e fazer realizar eleições, obedecidas os preceitos contidos
neste Estatuto.
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CAPÍTULO VI
PATRIMÔNIO DO SINDICATO

Art. 119° - Constitui patrimônio do Sindicato:
a. Às contribuições daqueles que participam da categoria representada fixadas em Assembleia
Geral;
b. As doações e legados;
c. Os bens e valores adquiridos e as rendas pelos mesmos produzidos;
d. Os aluguéis de imóveis e juros e atualizações de títulos e de depósitos;
e. As multas e outras rendas eventuais.
Art. 120° - Os títulos de renda e os bens imóveis só poderão ser alienados mediante permissão
expressa da Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim.
1° - Da deliberação da Assembleia Geral, concernente à alienação de bens imóveis, caberá
recurso voluntário, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para autoridade competente com efeito
suspensivo.
2o - Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis deverá ser realizada avaliação prévia
pela Caixa Econômica Federal ou, ainda, por qualquer organização legalmente habilitada a tal
fim.
3o - A venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a decisão da Assembleia
Geral, mediante concorrência pública, com edital publicado na imprensa diária, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da data de sua realização.
Art. 121° - Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas por
registros contábeis, executados sob responsabilidade de contabilista habilitado.
1° - A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em documentos de receita e
despesa, que ficarão arquivados nos serviços de contabilidade, a disposição dos associados.
2o - Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que se refere o parágrafo
anterior, poderão ser incinerados, depois de decorridos 05 (cinco) anos da data da quitação das
contas pelo órgão competente.
3o - É obrigatório o uso do livro diário, encadernado, com folhas seguidas e tipograficamente
numeradas, para a escrituração, pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por
reprodução, dos atos ou operações que modifiquem ou venham a modificar a situação
patrimonial da entidade, o qual contará respectivamente na primeira e na última página, os
termos de abertura e de encerramento.
4o - Caso seja utilizado sistema mecânico ou eletrônico para escrituração contábil, poderá o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos
deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigida com relação aos livros
mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento e numeração
sequencial e tipográfica.

22

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:39
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119423833700000048574277
Número do documento: 21111119423833700000048574277

Num. 51225148 - Pág. 26

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA

5° - Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, o Sindicato adotará livro
próprio para inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o que
conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração.
6° - O Sindicato manterá registro específico dos bens de qualquer natureza, de sua propriedade,
em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para o Livro Diário.
Art. 122° - Os atos que importam em malversação ou dilapidação do patrimônio do Sindicato
ficam equiparados ao crime de peculato, julgado e punido na conformidade da legislação penal.
Art. 123° - No caso de dissolução do Sindicato, o que só se dará por deliberação expressa da
Assembleia em forma de plebiscito para esse fim convocada e com presença mínima de 2/3(dois
terços) dos associados quites, o seu patrimônio, paga as dívidas legitimas decorrentes de suas
responsabilidades, será doado ao Sindicato da mesma categoria, ou da categoria similar ou
conexa, ou, ainda a qualquer grau, inclusive centrais sindicais, a critério da Assembleia Geral que
deliberou sobre a dissolução.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. I - Os prazos constantes dos presentes estatutos serão computados incluindo o dia do
começo e incluindo o do vencimento/ que será prorrogado para o primeiro dia útil se o
vencimento cair no sábado/ domingo ou feriado.
Art. II - A aceitação de cargo de presidente e de diretor financeiro importará na obrigação de
residência na localidade onde o sindicato estiver sediado.
Art. III - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou
fraudar a aplicação dos preceitos contidos nestes estatutos e aos princípios democráticos.
Art. IV - Poderá membro dos órgãos de administração do sindicato receber remuneração pelos
serviços prestados a entidade, diárias ou jeton de comparecimento às reuniões da diretoria ou do
conselho diretor.
1° - caso algum membro dos órgãos de administração do sindicato não seja liberado com
remuneração garantida pelo seu empregador, para o exercício de seu mandato, poderá a
diretoria decidir pela sua liberação, submetido à assembleia geral o valor arbitrado para sua
remuneração.
2o - neste caso, a remuneração paga pelo sindicato nunca excederá aquela recebida na empresa,
sem prejuízo da contagem de tempo de serviço.
Art. V - O sindicato adotará a sigla SIMED-PB e a logomarca apresentada pela diretoria e
deliberada pela mesma anualmente sempre que necessário.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA
Comissão do Concurso Público para a Polícia Civil do Estado da Paraíba
EDITAL Nº 01– SEAD/SEDS/PC
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES
O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da
Constituição Federal, e a Secretaria de Estado da Administração, no uso das atribuições previstas na Lei
nº 8.186, de 16 de março de 2007, na Lei Complementar nº 85, de 12 de agosto de 2008 (Lei Orgânica e
Estatuto da Polícia Civil de Carreira do Estado da Paraíba), nos seus artigos de 31 a 43, e no Ato
Governamental nº 1.616, publicado no DOE de 20 março de 2021, alterado pelo Ato Governamental nº 2.418,
publicado no DOE de 21 de julho de 2021, e no Ato Governamental nº 2.922, publicado no DOE de 24 de
setembro de 2021, tornam pública a realização do concurso público para o provimento de vagas para os
cargos efetivos de Delegado de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil, Agente de Investigação, Perito Oficial
Criminal, Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal, Perito Oficial Químico-Legal, Técnico em
Perícia, Papiloscopista e Necrotomista, no âmbito da Polícia Civil do Estado da Paraíba (PCPB).
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e pela legislação específica que regula cada cargo objeto
deste concurso e será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção
de Eventos (Cebraspe) e pela PCPB.
1.1.1 Na forma do § 2º do art. 31 da Lei Complementar nº 85, de 12 de agosto de 2008, para o cargo de
Delegado de Polícia, faz parte da comissão um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e um
representante do Ministério Público em todas as fases do concurso.
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá duas etapas:
1.2.1 A primeira etapa compreenderá as seguintes fases:
a) provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do
Cebraspe;
b) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, precedida de exames laboratoriais e médicos, de
caráter eliminatório, requisitos necessários para a prova de capacidade física, de responsabilidade do
Cebraspe;
c) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;
d) avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;
e) investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCPB.
1.2.2 A segunda etapa compreenderá a seguinte fase:
a) curso de formação policial, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCPB.
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1.3 As fases da primeira etapa do concurso, para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial
dos candidatos que se declararem com deficiência, serão realizadas nas cidades de Campina Grande/PB e
João Pessoa/PB.
1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das provas,
estas poderão ser realizadas em outras localidades.
1.3.2 A segunda etapa será realizada na cidade de João Pessoa/PB.
1.4 O Regime Jurídico será estatutário, de acordo com as normas estabelecidas na Lei Complementar
nº 85/2008.
2 DOS CARGOS
2.1 CARREIRA JURÍDICO-POLICIAL
2.1.1 CARGO 1: A01 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Bacharel em Direito, reconhecido
pelo Ministério da Educação (MEC).
ATRIBUIÇÕES: executar atividades de nível superior, principalmente de direção, de supervisão, de
coordenação, de planejamento, de orientação, de execução e de controle da administração policial civil, bem
como das investigações e operações policiais, além de instaurar e presidir procedimentos policiais, conduzir
viatura policial, caracterizada ou não, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo, bem como praticar
todos os atos referentes à Polícia Judiciária em conformidade com o art. 228 da Lei Complementar
nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 12.769,80.
2.2 CARREIRA DE POLÍCIA INVESTIGATIVA
2.2.1 CARGO 2: B01 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer curso,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: dar cumprimento às formalidades processuais; lavrar termos, autos e mandados, observando
os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação, bem
como desempenhar outras atividades de interesse do Órgão, tais como: a) inserir dados em sistemas
informatizados; b) auxiliar nas atividades operacionais que requeiram diligências externas; c) conduzir viatura
policial, caracterizada ou não, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo, além de outras atribuições
em conformidade com o art. 233 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 4.271.73.
2.2.2 CARGO 3: B02 – AGENTE DE INVESTIGAÇÃO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer curso,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: executar investigações e operações policiais na prevenção e na repressão a ilícitos penais, bem
como desempenhar outras atividades de interesse do Órgão, tais como: a) inserir dados em sistemas
informatizados; b) auxiliar nas atividades cartorárias, c) conduzir viatura policial, caracterizada ou não, caso
não haja outro servidor designado para fazê-lo, além de outras atribuições em conformidade com o art. 232
da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 4.271.73.
2.3 CARREIRA DE POLÍCIA CIENTÍFICA
2.3.1 CARGO 4: C01 –PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: GERAL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura,
Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Segurança da Informação, Redes de
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Computadores, Análise de Banco de Dados, Ciências Biológicas, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências
Atuariais, Engenharia, Farmácia, Física, Fonoaudiologia, Economia, Ecologia, Geografia, Geologia, Medicina
Veterinária, Química ou Química Industrial, reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica criminal;
produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade; realizar pesquisa científica em
áreas de interesse da Criminalística; realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade;
comparecer, em dia de serviço, ao Núcleo de Polícia Científica correspondente, e, quando acionado, aos locais
de crime (locais de morte violenta e demais crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, contra a
dignidade sexual, crimes ambientais, incêndios de qualquer natureza, acidentes de qualquer natureza, etc.)
e aos laboratórios, caso seja designado para setores internos, a fim de: a) realizar os exames e levantamentos
periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o acondicionamento de vestígios, realizando, em
seguida, registro em sistema computacional, conforme legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos
auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja
outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro
servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos
moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos
termos da legislação processual penal em vigor; g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos
exames que houver realizado; h) comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza
grave que ocorrerem no curso dos plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico
próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada ou não, caso não haja outro servidor designado para fazêlo além de outras atribuições em conformidade com o art. 236 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.2 CARGO 5: C02 – PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: BIOLOGIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso nível superior em Ciências Biológicas,
Biomedicina ou Ecologia, reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica criminal;
produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade; realizar pesquisa científica em
áreas de interesse da Criminalística; realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade;
comparecer, em dia de serviço, ao Núcleo de Polícia Científica correspondente, e, quando acionado, aos locais
de crime (locais de morte violenta e demais crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, contra a
dignidade sexual, crimes ambientais, incêndios de qualquer natureza, acidentes de qualquer natureza, etc.)
e aos laboratórios, caso seja designado para setores internos, a fim de: a) realizar os exames e levantamentos
periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o acondicionamento de vestígios, realizando, em
seguida, registro em sistema computacional, conforme legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos
auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja
outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro
servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos
moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos
termos da legislação processual penal em vigor; g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos
exames que houver realizado; h) comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza
grave que ocorrerem no curso dos plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico
próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada ou não, caso não haja outro servidor designado para fazêlo além de outras atribuições em conformidade com o art. 236 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.3 CARGO 6: C03 – PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: ENGENHARIA
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REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica criminal;
produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade; realizar pesquisa científica em
áreas de interesse da Criminalística; realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade;
comparecer, em dia de serviço, ao Núcleo de Polícia Científica correspondente, e, quando acionado, aos locais
de crime (locais de morte violenta e demais crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, contra a
dignidade sexual, crimes ambientais, incêndios de qualquer natureza, acidentes de qualquer natureza, etc.)
e aos laboratórios, caso seja designado para setores internos, a fim de: a) realizar os exames e levantamentos
periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o acondicionamento de vestígios, realizando, em
seguida, registro em sistema computacional, conforme legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos
auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja
outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro
servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos
moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos
termos da legislação processual penal em vigor; g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos
exames que houver realizado; h) comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza
grave que ocorrerem no curso dos plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico
próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada ou não, caso não haja outro servidor designado para fazêlo além de outras atribuições em conformidade com o art. 236 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.4 CARGO 7: C04 – PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências da
Computação, Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Segurança da Informação, Redes de
Computadores ou Análise de Banco de Dados, reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica criminal;
Produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade; realizar pesquisa científica em
áreas de interesse da Criminalística; realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade;
comparecer, em dia de serviço, ao Núcleo de Polícia Científica correspondente, e, quando acionado, aos locais
de crime (locais de morte violenta e demais crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, contra a
dignidade sexual, crimes ambientais, incêndios de qualquer natureza, acidentes de qualquer natureza, etc.)
e aos laboratórios, caso seja designado para setores internos, a fim de: a) realizar os exames e levantamentos
periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o acondicionamento de vestígios, realizando, em
seguida, registro em sistema computacional, conforme legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos
auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja
outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro
servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos
moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos
termos da legislação processual penal em vigor; g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos
exames que houver realizado; h) comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza
grave que ocorrerem no curso dos plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico
próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada ou não, caso não haja outro servidor designado para fazêlo além de outras atribuições em conformidade com o art. 236 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.5 CARGO 8: C05 – PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGAL – ÁREA: GERAL
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REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica de MedicinaLegal, por meio de exames, diretos ou indiretos, em cadáveres para fins de determinação da causa mortis,
em caso de morte violenta ou óbito suspeito de ter sido ocasionado por agentes externos, bem como em se
tratando de cadáveres de identidade ignorada, e em pessoas vivas; realizar perícias especiais em qualquer
área que tenha título de especialista, nos termos do Decreto Federal nº 8.516/2016, e haja designação de
superior hierárquico para tal; produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade;
Realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade; comparecer, em dia de serviço, ao
Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local adequado à exames, a
fim de: a) realizar os exames e levantamentos periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o
acondicionamento de vestígios, realizando, em seguida, registro em sistema computacional, conforme
legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência
em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o
registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os
laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais
concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos termos da legislação processual penal em vigor;
g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos exames que houver realizado; h) comunicar ao
superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos plantões que
tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada
ou não, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo, além de outras atribuições em conformidade
com o art. 237 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.6 CARGO 9: C06 – PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGAL – ÁREA: PSIQUIATRIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina,
reconhecido pelo MEC, e Título de Especialista em Psiquiatria, nos termos do Decreto Federal nº 8.516/2016.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica de MedicinaLegal, por meio de exames, diretos ou indiretos, em cadáveres para fins de determinação da causa mortis,
em caso de morte violenta ou óbito suspeito de ter sido ocasionado por agentes externos, bem como em se
tratando de cadáveres de identidade ignorada, e em pessoas vivas; realizar perícias especiais em qualquer
área que tenha título de especialista, nos termos do Decreto Federal nº 8.516/2016, e haja designação de
superior hierárquico para tal; produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade;
realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade; comparecer, em dia de serviço, ao
Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local adequado à exames, a
fim de: a) realizar os exames e levantamentos periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o
acondicionamento de vestígios, realizando, em seguida, registro em sistema computacional, conforme
legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência
em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o
registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os
laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais
concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos termos da legislação processual penal em vigor;
g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos exames que houver realizado; h) comunicar ao
superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos plantões que
tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada
ou não, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo além de outras atribuições em conformidade
com o art. 237 da Lei Complementar nº 85/2008.
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REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.7 CARGO 10: C07 – PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGAL – ÁREA: PATOLOGIA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina,
reconhecido pelo MEC, e Título de Especialista em Patologia nos termos do Decreto Federal nº 8.516/2016.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica de MedicinaLegal, por meio de exames, diretos ou indiretos, em cadáveres para fins de determinação da causa mortis,
em caso de morte violenta ou óbito suspeito de ter sido ocasionado por agentes externos, bem como em se
tratando de cadáveres de identidade ignorada, e em pessoas vivas; realizar perícias especiais em qualquer
área que tenha título de especialista, nos termos do Decreto Federal nº 8.516/2016, e haja designação de
superior hierárquico para tal; produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade;
Realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade; comparecer, em dia de serviço, ao
Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local adequado à exames, a
fim de: a) realizar os exames e levantamentos periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o
acondicionamento de vestígios, realizando, em seguida, registro em sistema computacional, conforme
legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência
em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o
registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os
laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais
concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos termos da legislação processual penal em vigor;
g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos exames que houver realizado; h) comunicar ao
superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos plantões que
tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada
ou não, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo, além de outras atribuições em conformidade
com o art. 237 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.8 CARGO 11: C08 – PERITO OFICIAL ODONTO-LEGAL – ÁREA: GERAL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Odontologia,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica de OdontologiaLegal, por meio de exames, diretos ou indiretos, em cadáveres, em caso de morte violenta ou óbito suspeito
de ter sido ocasionado por agentes externos, bem como em se tratando de cadáveres de identidade ignorada,
e em pessoas vivas; realizar identificação humana na área de Odontologia-Legal; realizar perícias especiais
em qualquer área que tenha título de especialista e haja designação de superior hierárquico para tal; produzir
informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade; Realizar pesquisa científica em áreas de
interesse da sua especialidade; comparecer, em dia de serviço, ao Núcleo de Polícia Científica
correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local adequado à exames, a fim de: a) realizar os exames
e levantamentos periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o acondicionamento de vestígios,
realizando, em seguida, registro em sistema computacional, conforme legislação pertinente; c) coordenar os
trabalhos auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico próprio,
caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o registro fotográfico da ocorrência, caso
não haja outro servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os laudos periciais resultantes dos exames
realizados, nos moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais concernentes ao exercício dessa atividade
profissional nos termos da legislação processual penal em vigor; g) digitar e emitir outros documentos oficiais
relativos aos exames que houver realizado; h) comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos
de natureza grave que ocorrerem no curso dos plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico
ou eletrônico próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada ou não, caso não haja outro servidor
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designado para fazê-lo, além de outras atribuições em conformidade com o art. 237 da Lei Complementar
nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.9 CARGO 12: C09 – PERITO OFICIAL QUÍMICO-LEGAL – ÁREA: GERAL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso nível superior em Química, Química
Industrial, Farmácia, Farmácia Bioquímica ou Farmácia Industrial, reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica de Química,
Bioquímica e da Toxicologia em peças anatômicas e líquidos retirados de cadáveres, em matérias orgânicas,
inorgânicas, tóxicos, venenos, explosivos e produtos químicos, e outros materiais visando ao esclarecimento
e à prova das infrações penais; produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade;
realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade; comparecer, em dia de serviço, ao
Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local designado, a fim de: a)
realizar os exames e levantamentos periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o
acondicionamento de vestígios, realizando, em seguida, registro em sistema computacional, conforme
legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência
em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o
registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os
laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais
concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos termos da legislação processual penal em vigor;
g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos exames que houver realizado; h) comunicar ao
superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos plantões que
tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada
ou não, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo, além de outras atribuições em conformidade
com o art. 238 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.3.10 CARGO 13: C10 – PERITO OFICIAL QUÍMICO-LEGAL – ÁREA: QUÍMICA
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Química ou
Química Industrial, reconhecidos pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: exercer, com autonomia e independência, a função pericial técnico-científica de Química,
Bioquímica e da Toxicologia em peças anatômicas e líquidos retirados de cadáveres, em matérias orgânicas,
inorgânicas, tóxicos, venenos, explosivos e produtos químicos, e outros materiais visando ao esclarecimento
e à prova das infrações penais; produzir informações ou pareceres técnicos na área de sua especialidade;
realizar pesquisa científica em áreas de interesse da sua especialidade; comparecer, em dia de serviço, ao
Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local designado, a fim de: a)
realizar os exames e levantamentos periciais necessários; b) coletar ou fiscalizar a coleta e o
acondicionamento de vestígios, realizando, em seguida, registro em sistema computacional, conforme
legislação pertinente; c) coordenar os trabalhos auxiliares; d) registrar todas as informações da ocorrência
em meio físico ou eletrônico próprio, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; e) proceder o
registro fotográfico da ocorrência, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo; f) digitar e emitir os
laudos periciais resultantes dos exames realizados, nos moldes estabelecidos pelas normas éticas e legais
concernentes ao exercício dessa atividade profissional nos termos da legislação processual penal em vigor;
g) digitar e emitir outros documentos oficiais relativos aos exames que houver realizado; h) comunicar ao
superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos plantões que
tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; i) conduzir viatura policial, caracterizada
ou não, caso não haja outro servidor designado para fazê-lo, além de outras atribuições em conformidade
com o art. 238 da Lei Complementar nº 85/2008.
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REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 9.920,99.
2.4 CARREIRA DE APOIO TÉCNICO
2.4.1 CARGO 14: D01 – TÉCNICO EM PERÍCIA – ÁREA: GERAL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer curso,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: executar atividades de auxílio e apoio ao Perito Oficial; comparecer, em dia de serviço, ao
Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local designado, a fim de: a)
auxiliar na realização dos exames e levantamentos periciais necessários; b) auxiliar na coleta e no
acondicionamento de vestígios; c) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico
próprio, caso seja designado pelo superior hierárquico; d) proceder ao registro fotográfico da ocorrência; e)
comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos
plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; f) conduzir viatura policial,
caracterizada, ou não, inclusive de remoção cadavérica; g) realizar serviços administrativos, nas áreas
finalísticas, ou não, caso seja designado pelo superior hierárquico, além de outras atribuições em
conformidade com o art. 241 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 3.726,73.
2.4.2 CARGO 15: D02 – PAPILOSCOPISTA – ÁREA: GERAL
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer curso,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: comparecer, em dia de serviço, ao Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou,
extraordinariamente, em outro local designado, a fim de: a) executar as atividades de classificação, pesquisas
e arquivamento de impressões digitais; b) proceder a identificação civil e criminal, inclusive com a utilização
de sistemas tecnológicos e de informáticas disponíveis; c) proceder à coleta de impressões digitais em
cadáveres; d) comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem
no curso dos plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; e) conduzir
viatura policial, caracterizada ou não; f) executar outras tarefas compatíveis com as suas funções, além de
outras atribuições em conformidade com o art. 243 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 3.726,73.
2.4.3 CARGO 16: D03 – NECROTOMISTA – ÁREA: GERAL
REQUISITOS: REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer
curso, reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: auxiliar o Perito Oficial Médico-Legal, o Perito Oficial Odonto-Legal ou Perito Oficial QuímicoLegal durante os exames, quando exigido; manipular e movimentar cadáveres; acondicionar os cadáveres em
câmara fria, proceder à coleta de vestígios biológicos em vivos e em mortos; comparecer, em dia de serviço,
ao Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local designado, a fim de:
a) auxiliar na realização dos exames e levantamentos periciais necessários; b) auxiliar na coleta e no
acondicionamento de vestígios; c) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico
próprio, caso seja designado pelo superior hierárquico; d) proceder ao registro fotográfico da ocorrência; e)
comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos
plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; f) conduzir viatura policial,
caracterizada, ou não, inclusive de remoção cadavérica; g) realizar serviços administrativos, nas áreas
finalísticas, ou não, caso seja designado pelo superior hierárquico, além de outras atribuições em
conformidade com o art. 244 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 3.726,73.
2.4.4 CARGO 17: D04 – NECROTOMISTA – ÁREA: ENFERMAGEM
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REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem,
reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: auxiliar o Perito Oficial Médico-Legal, o Perito Oficial Odonto-Legal ou Perito Oficial QuímicoLegal durante os exames, quando exigido; manipular e movimentar cadáveres; acondicionar os cadáveres em
câmara fria, proceder à coleta de vestígios biológicos em vivos e em mortos; comparecer, em dia de serviço,
ao Núcleo de Polícia Científica correspondente, ou, extraordinariamente, em outro local designado, a fim de:
a) auxiliar na realização dos exames e levantamentos periciais necessários; b) auxiliar na coleta e no
acondicionamento de vestígios; c) registrar todas as informações da ocorrência em meio físico ou eletrônico
próprio, caso seja designado pelo superior hierárquico; d) proceder o registro fotográfico da ocorrência; e)
comunicar ao superior hierárquico, imediatamente, os fatos de natureza grave que ocorrerem no curso dos
plantões que tiver de cumprir e registrá-los pelo meio físico ou eletrônico próprio; f) conduzir viatura policial,
caracterizada, ou não, inclusive de remoção cadavérica; g) realizar serviços administrativos, nas áreas
finalísticas, ou não, caso seja designado pelo superior hierárquico, além de outras atribuições em
conformidade com o art. 241 da Lei Complementar nº 85/2008.
REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 3.726,73.
2.4.5 A remuneração inicial dos cargos/áreas é composta pelo vencimento, risco de vida, adicional de
representação, auxílio-alimentação e bolsa de desempenho, sendo esses dois últimos partes não fixas da
remuneração.
2.5 DA JORNADA DE TRABALHO
2.5.1 A jornada de trabalho para todos os cargos será de 40 (quarenta horas) semanais, prestada conforme
regime previsto nos artigos. 22 e 23 da Lei Complementar Estadual nº 85/2008.
3 DOS REQUISITOS PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL E PARA A INVESTIDURA NOS
CARGOS
3.1 Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação policial os candidatos que tiverem a idade
mínima de 18 anos completos, no ato da matrícula, bem como apresentarem a seguinte documentação:
a) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição e(ou) justificativa de não votação, em ambos
os turnos, se for o caso;
b) comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
c) carteira de identidade civil;
d) carteira nacional de habilitação, válida a partir da categoria B, para todos os cargos;
e) diploma do curso de nível superior, conforme exigido para o cargo de concorrência, reconhecido pelo MEC;
f) certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou da Justiça do Distrito Federal
(para os residentes no Distrito Federal), da Justiça Militar Estadual e Federal e da Justiça Eleitoral, todas da
cidade/município e(ou) da jurisdição onde reside referente aos últimos cinco anos;
g) duas fotos 3x4cm, coloridas, com fundo branco;
h) declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e(ou)
entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal.
3.2 Os requisitos básicos para a investidura nos cargos constam do item 21 deste edital.
3.3 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado,
deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da matricula
no curso de formação policial e(ou) da posse.
3.4 Cumprir as determinações deste edital.
4 DAS VAGAS E DA LOTAÇÃO
4.1 As vagas serão distribuídas conforme o quadro a seguir:
9
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Código de
Opção
A01
B01
B02
C01
C02
C03

Cargos/área

Vagas
Ampla
concorrência
108
464
360
53
4
9

PCD

Total

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil
12
120
Cargo 2: Escrivão de Polícia Civil
51
515
Cargo 3: Agente de Investigação
40
400
Cargo 4: Perito Oficial Criminal – Área: Geral
4
57
Cargo 5: Perito Oficial Criminal – Área: Biologia
1
5
Cargo 6: Perito Oficial Criminal – Área: Engenharia
1
10
Cargo 7: Perito Oficial Criminal – Área: Tecnologia da
C04
4
1
5
Informação
C05
Cargo 8: Perito Oficial Médico-Legal – Área: Geral
36
4
40
C06
Cargo 9: Perito Oficial Médico-Legal – Área: Psiquiatria
4
1
5
C07
Cargo 10: Perito Oficial Médico-Legal – Área: Patologia
4
1
5
C08
Cargo 11: Perito Oficial Odonto-Legal – Área: Geral
9
1
10
C09
Cargo 12: Perito Oficial Químico-Legal – Área: Geral
23
2
25
C10
Cargo 13: Perito Oficial Químico-Legal – Área: Química
9
1
10
D01
Cargo 14: Técnico em Perícia – Área: Geral
62
6
68
D02
Cargo 15: Papiloscopista – Área: Geral
54
6
60
D03
Cargo 16: Necrotomista – Área: Geral
23
2
25
D04
Cargo 17: Necrotomista – Área: Enfermagem
36
4
40
TOTAL
1.262
138
1.400
PCD = PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.2 Os candidatos aprovados e devidamente classificados nas vagas oferecidas, quando nomeados, poderão
ser lotados em qualquer Unidade Policial ou Núcleo de Polícia Científica do Estado conforme a necessidade
e a conveniência da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do
concurso, até 10% serão providas na forma da Lei Complementar nº 154, de 7 de maio de 2019, da Lei nº
5.556, de 14 de janeiro de 1992, e da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde
que não ultrapasse 10% das vagas oferecidas, observando-se de forma subsidiária os termos do § 2º do art.
11 da Lei Complementar nº 154/2019.
5.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei Federal
nº 13.146/2015, nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações
introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, e na Lei nº 13.977/2020 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei Federal nº 14.126, de
22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência
e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.
5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data
de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa
10
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referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a
provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do subitem 5.2.1 deste edital e conforme
modelo disponível no Anexo II deste edital.
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período de inscrição estabelecido no cronograma
constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, imagem legível laudo médico a que se refere o subitem
5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que
forem de interesse da Administração.
5.2.2 O envio da imagem legível do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe
não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada desse documento a seu destino,
seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem o envio.
5.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados o original ou a cópia autenticada em cartório do
documento constante do subitem 5.2 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá
enviar o referido documento por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das
informações.
5.2.4 A imagem do laudo médico terá validade somente para este concurso público e não serão devolvidas,
assim como não serão fornecidas cópias desse documento.
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento
especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que
necessita para a realização das provas.
5.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão
do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao
local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação e a todas as demais normas
de regência do concurso.
5.4 A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com
deficiência será publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba e divulgada no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, na data provável estabelecida no cronograma constante
do Anexo I deste edital.
5.4.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento de sua inscrição como pessoa com
deficiência deverá observar os procedimentos estabelecidos na relação a que se refere o subitem 5.4 deste
edital.
5.4.2 No período de interposição de recurso não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente
anexa ao recurso ou complementação desta.
5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.
5.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer
às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para
deferimento da solicitação do candidato.
5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
5.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência, se aprovado na
prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial, de responsabilidade do
Cebraspe, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei
nº 13.146/2015, dos arts. 4º e 5º do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei
nº 12.764/2012 e da Lei nº 14.126/2021.
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5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará:
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades;
d) a restrição de participação.
5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência,
munidos de documento de identidade original e de via legível do laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório), emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação, que deve atestar
a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, conforme modelo
constante do Anexo II deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem
a deficiência.
5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe por ocasião da
realização da avaliação biopsicossocial e não será devolvido em hipótese alguma.
5.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame
audiométrico – audiometria (original ou cópia autenticada em cartório), realizado nos 12 meses anteriores à
data de realização da avaliação.
5.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a
acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos.
5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por
ocasião da avaliação biopsicossocial:
a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório);
b) apresentar laudo médico em período superior a 12 meses anteriores à data de realização da avaliação
biopsicossocial;
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 e 5.6.5 deste edital;
d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;
f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todas as etapas da avaliação;
g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 22.10 deste edital.
5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado
no concurso, figurará na lista de classificação geral cargo.
5.6.8 O nome do candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência e, na avaliação
biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência, e não for eliminado do concurso, será publicado em
lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por cargo/área.
5.6.9 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos com
deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação
por cargo/área.
6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 TAXAS:
a) Delegado de Polícia Civil, Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal e
Perito Oficial Químico-Legal: R$ 250,00;
b) Escrivão de Polícia Civil, Agente de Polícia Civil, Técnico em Perícia, Papiloscopista e Necrotomista:
R$ 180,00.
6.2
Será
admitida
a
inscrição
somente
via
internet,
no
endereço
eletrônico
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http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, solicitada no período estabelecido no cronograma
constante do Anexo I deste edital.
6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por
erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da
taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição.
6.2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário.
6.2.3 O candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibilizado na página de
acompanhamento do concurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21,
após efetuado o registro pelo banco.
6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do concurso.
6.2.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios,
obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia estabelecido no cronograma constante
do Anexo I deste edital.
6.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento
da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.2.7 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Cebraspe disponibilizará locais com
acesso à internet, nos endereços abaixo, no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do
Anexo I deste edital, observados o dia e o horário de atendimento de cada estabelecimento.
CIDADE/UF
LOCAL
Campina
Casa da Cidadania Dep. Orlando Almeida (Box de atendimento 19) – Rua Doutor Severino
Grande/PB
Cruz, 283 – Centro
João
Século Colégio e Curso (Anexo do Século Colégio e Curso) – Rua Radialista Antônio de
Pessoa/PB
Jesus, 125 – Jardim Cidade Universitária
6.2.7.1 Nos locais listados no subitem 6.2.7 deste edital, não serão fornecidas informações nem serão
prestados esclarecimentos a respeito do concurso público. Para tanto, o candidato deverá observar o
disposto no subitem 22.3 deste edital.
6.3 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, por meio da página de acompanhamento, após a
aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. O
comprovante de inscrição ficará disponível somente até a data de realização da prova objetiva e das provas
discursivas.
6.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
6.4.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para os cargos/áreas aos quais deseja concorrer. No sistema de
inscrição, em cada uma das inscrições, o candidato deverá optar por um cargo/área ao qual deseja concorrer
e pela cidade de provas.
6.4.1.1 Durante o período de inscrições, a solicitação de inscrição poderá ser alterada no que diz respeito a:
cargo/área — desde que com o mesmo valor de inscrição —, sistema de concorrência, atendimento especial
e cidade de provas, sendo, portanto, vedada a alteração entre cargos/áreas com taxas de inscrição
deferentes. Essa alteração substituirá os dados da última inscrição realizada.
6.4.1.2 O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo/área, observados o dia e o turno de realização
das provas.
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6.4.1.2.1 Ao se inscrever para mais de um cargo, o candidato deverá estar ciente de que, no dia/turno de
realização das provas, deverá optar pelo cargo/área para o qual realizará as provas.
6.4.1.2.1.1 Não haverá devolução de taxa de inscrição, ainda que o candidato se inscreva para mais de um
cargo/área em que haja sobreposição de horário de aplicação das provas.
6.4.1.3 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido
efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese
alguma.
6.4.1.4 No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam
neste edital, bem como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e
processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a aplicação dos critérios
de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e
notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública
e nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a solicitada via postal, via requerimento
administrativo ou via correio eletrônico.
6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF)
e enviar, via upload, fotografia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste
edital, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros.
6.4.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes
ao procedimento de envio da fotografia.
6.4.4.1.1 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.4.4 deste
edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe,
ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas.
6.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de
realização das provas.
6.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem
técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o
envio.
6.4.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, no período estabelecido no cronograma
constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas
no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá
realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema.
6.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de
forma completa, correta e verdadeira.
6.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
6.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido
em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas objetivas.
6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
6.4.8.1 Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Lei Estadual
nº 8.483, de 9 de janeiro de 2008; pela Lei Estadual nº 11.213, de 2 de outubro de 2018, e pela Lei Estadual
nº 11.501, de 8 de novembro de 2019.
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6.4.8.1.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a correta indicação, no
sistema de inscrição, da possibilidade de isenção que pretenda pleitear, bem como a correta apresentação
da respectiva documentação.
6.4.8.2 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos amparados na forma do subitem 6.4.8.1
deste edital deverão enviar, período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital e
observado o horário de Brasília/DF, via upload, por meio de link específico, disponível no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, a imagem legível da documentação de que
tratam os subitens 6.8.4.2.1 a 6.8.4.2.3 deste edital ou proceder conforme estabelecido no subitem 6.4.8.2
deste edital, conforme o caso em que se enquadra.
6.4.8.2.1 1ª POSSIBILIDADE (doadoras de leite materno, conforme a Lei nº 8.483/2008): documento que
comprove que a candidata foi doadora, por um período mínimo de quatro meses e tenha feito, no mínimo,
uma doação a cada semana.
6.4.8.2.1.1 A isenção de que trata o subitem 6.4.8.2.1 será concedida caso as doações tenham ocorrido em
até um ano antes da data de publicação deste edital.
6.4.8.2.2 2ª POSSIBILIDADE (doador de sangue, conforme a Lei Estadual nº 11.213/2018): carteira de doador
de sangue, expedida por órgão competente; comprovação de que tenha feito, sistematicamente, doação de
sangue, conforme o disposto na Portaria nº 1.376, de 19 de novembro de 1993, do Ministério da Saúde;
comprovação de que tenha feito, no mínimo, três doações nos 12 meses anteriores à publicação deste edital.
6.4.8.2.3 3ª POSSIBILIDADE (doador de medula óssea, conforme a Lei Estadual nº 11.213/2018): documento
expedido pela unidade coletora que comprove que o candidato é doador de medula óssea cadastrado nos
hemocentros estaduais.
6.4.8.2.4 4ª POSSIBILIDADE (transplantados e doadores que pertençam a família inscrita no CadÚnico,
conforme a Lei Estadual nº 11.501/2019):
a) laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que comprove a condição de transplantado ou de doador;
b) preenchimento do requerimento disponível no aplicativo de inscrição com a indicação do Número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;
c) preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda (declaração de
hipossuficiência), nos termos do Decreto nº 6.135/2007.
6.4.8.3 O envio da documentação constante dos subitens 6.4.8.2.1 a 6.4.8.2.4 deste edital é de
responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja
decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses
documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas
cópias.
6.4.8.3.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de
cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB.
6.4.8.3.2 Não será deferida a solicitação de isenção do candidato que não enviar a imagem legível da
documentação constante dos subitens 6.4.8.2.1 a 6.4.8.2.4 deste edital.
6.4.8.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante dos subitens 6.4.8.2.1 a
6.4.8.2.4 deste edital. Caso seja solicitada pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação
por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
6.4.8.5 A solicitação realizada após o período constante do subitem 6.4.8.2 deste edital será indeferida.
6.4.8.6 Durante o período de que trata o subitem 6.4.8.2 deste edital, o candidato poderá desistir de solicitar
a isenção do pagamento da taxa de inscrição e optar pela impressão do boleto bancário, por meio da página
de acompanhamento, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
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6.4.8.7 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade
do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações
inverídicas ou de serem utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua
eliminação do concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal
nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
6.4.8.8 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 6.4.8.2 deste edital.
6.4.8.9 Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via requerimento administrativo,
via correio eletrônico, ou, ainda, fora do prazo.
6.4.8.10 Cada solicitação de isenção será analisada e julgada pelo Cebraspe.
6.4.8.10.1 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.
6.4.8.11 A relação dos candidatos com a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida será publicada
no Diário Oficial do Estado da Paraíba e divulgada na data provável estabelecida no cronograma constante
do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
6.4.8.11.1 O candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida poderá,
no período estabelecido no cronograma do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, interpor recurso contra o indeferimento por meio do
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.8.11.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.4.8.11.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
6.4.8.11.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
6.4.8.10.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do
prazo ou em desacordo com este edital.
6.4.8.11.6 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação
pendente ou complementação desta.
6.4.8.11.7 A relação final dos candidatos com a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida será
publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba divulgada na data provável estabelecida no cronograma
constante
do
Anexo
I
deste
edital,
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
6.4.8.12 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida deverá solicitar a sua inscrição, conforme item
6 deste edital e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a data final estabelecida no cronograma do
Anexo I deste edital, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público.
6.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
6.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adaptação das provas deverá, conforme
o prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais
necessários;
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data
de publicação deste edital, o qual deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou
limitação física, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, que justifique o atendimento
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especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no
CRM, ou a imagem legível de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar emitido no máximo nos
12 meses anteriores à data de publicação deste edital, contendo as assinaturas e os carimbos dos
profissionais especializados com os números de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores das
profissões, conforme as suas especialidades.
6.4.9.1.1 Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam
entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo OUTROS
dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 6.4.9.6 deste edital.
6.4.9.1.2 Os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser justificados
pelo laudo ou parecer por ele apresentado, ou seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo parecer serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no parecer do candidato, mas que não sejam por ele solicitados no
sistema eletrônico de inscrição não serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial do
candidato.
6.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá,
conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para
realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à data
de publicação deste edital, o qual deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou
limitação física, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, que justifique o atendimento
especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no
CRM, com parecer que justifique a necessidade de tempo adicional ou a imagem legível de parecer com
justificativa, emitido no máximo 12 meses antes da data de publicação deste edital por equipe
multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, contendo as
assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o número de suas inscrições nos respectivos
conselhos fiscalizadores das profissões, conforme as suas especialidades.
6.4.9.2.1 O candidato com atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas
provas, que não seja considerado deficiente na avaliação biopsicossocial, será eliminado do concurso, por
descumprir o subitem 22.2 deste edital.
6.4.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das fases deverá, conforme o
prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de amamentar
durante a realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha
nascido até a data estabelecida no subitem 6.4.9.8 deste edital, a cópia da certidão de nascimento poderá
ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CRM, que ateste a data
provável do nascimento).
6.4.9.3.1 A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em
sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto
não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.4.9.3.1.1 O Cebraspe não disponibilizará acompanhante para a guarda de criança.
6.4.9.4 O candidato transexual ou travesti que desejar ser tratado pelo nome social, nos termos do Decreto
Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, durante a realização das fases deverá, conforme o prazo descrito
no subitem 6.4.9.8 deste edital, assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à
17
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utilização de nome social durante realização das provas, informando o nome e o sobrenome pelos quais
deseja ser tratado.
6.4.9.4.1 As publicações referentes aos candidatos transexuais ou travestis serão realizadas de acordo com o
nome e o gênero constantes no registro civil.
6.4.9.5 O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, e necessitar
realizar as fases armado deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de portar arma
durante realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem legível do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de Porte,
conforme definidos na referida lei.
6.4.9.5.1 O candidato amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, que não solicitar o
atendimento especial conforme descrito no subitem 6.4.9.5 deste edital não poderá portar armas no
ambiente de provas, e, caso descumpra o estabelecido neste edital, estará automaticamente eliminado e não
terá classificação alguma no concurso.
6.4.9.5.2 Os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, não
poderão portar armas no ambiente de provas.
6.4.9.6 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a
realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente
previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no
sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo OUTROS e, em seguida,
descrever, no espaço destinado para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais
necessários para a realização da prova;
b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo ou parecer que justifique o atendimento
solicitado.
6.4.9.7 O candidato que necessitar de atendimento diferenciado por motivos religiosos deverá, conforme o
prazo descrito no subitem 6.4.9.8 deste edital:
a) assinalar a opção correspondente na solicitação de inscrição;
b) enviar, via upload, a imagem legível da declaração da congregação religiosa a que pertence, em que conste
seu nome, atestando a sua condição de membro da igreja, com a devida assinatura do líder religioso.
6.4.9.8 A documentação citada nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.7 deste edital deverá ser enviada de forma legível
no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital e observado o
horário de Brasília/DF, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/pc_pb_21. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de
força maior, ou a critério do Cebraspe.
6.4.9.8.1 O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
6.4.9.8.2 O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de
indisponibilização/falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o envio. Esses
documentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas
cópias.
6.4.9.8.3 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de
cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB.
6.4.9.8.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se refere os subitens 6.4.9.1
a 6.4.9.7 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação
por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.
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6.4.9.9 O candidato que não solicitar atendimento especial no sistema eletrônico de inscrição e não
especificar quais os recursos serão necessários para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda
que faça o envio, via upload, da documentação prevista nos subitens 6.4.9.1 a 6.4.9.7 deste edital. Apenas o
envio do laudo ou parecer/documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especial.
6.4.9.10 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos,
se ocorrer eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado
atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade.
6.4.9.11 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
6.4.9.12 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especial foi deferida a partir da data
provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
6.4.9.12.1 O candidato com a solicitação de atendimento especial indeferida poderá, no período
estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, interpor recurso contra o indeferimento por meio do
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.9.12.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores,
de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
6.4.9.12.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
6.4.9.12.4 O recurso não pode conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que
identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
6.4.9.12.5 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
6.4.9.12.6 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do
prazo ou em desacordo este edital.
6.4.9.12.7 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação
pendente ou complementação desta.
6.4.9.12.8 O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especial foi deferida, após análise
dos recursos, a partir da data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
7 DAS PROVAS DA PRIMEIRA FASE
7.1 As provas da primeira fase do concurso estão descritas nos quadros a seguir.
7.1.1 CARGO 1 (A01 – Delegado)
Número de
Provas/tipo
Área de Conhecimento
Valor
questões
P1 Objetiva
Conhecimentos gerais
20
20,00
P2 Objetiva
Conhecimentos específicos
60
120,00
Peça prática: conhecimentos
P3 Discursiva
60 linhas
20,00
específicos
7.1.2 CARGOS 2 e 3 (B01 – Escrivão e B02 – Agente de Investigação)
Número de
Provas/tipo
Área de Conhecimento
questões

Valor

Caráter
Eliminatório e
classificatório

Caráter
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P1 Objetiva
P2 Objetiva
P3 Discursiva

Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos
Dissertação: atualidade

20
60
30 linhas

20,00
120,00
15,00

Eliminatório e
classificatório

7.1.3 CARGOS 4 a 17 (Demais cargos)
Número de
Valor
Caráter
questões
P1 Objetiva
Conhecimentos gerais
20
20,00
P2 Objetiva
Conhecimentos complementares
30
30,00
Eliminatório e
classificatório
P3 Objetiva
Conhecimentos específicos
30
60,00
P4 Discursiva
Dissertação: atualidade
30 linhas
15,00
7.2 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo 1 e para os cargos 4 a 13 terão a duração de 5 horas
e serão aplicadas na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no turno
da tarde.
7.3 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo 2 terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão
aplicadas na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no turno da
manhã.
7.4 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo 3 e para os cargos 14 a 17 terão a duração de 4 horas
e 30 minutos e serão aplicadas na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste
edital, no turno da tarde.
7.5 Na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, será publicado no
Diário Oficial do Estado da Paraíba e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, edital que informará a disponibilização da consulta aos
locais e aos horários de realização das provas.
7.5.1
O
candidato
deverá,
obrigatoriamente,
acessar
o
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21 para verificar seu local de provas, por meio de busca
individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.
7.5.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo Cebraspe.
7.5.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das
provas e o comparecimento no horário determinado.
7.5.4 O Cebraspe poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem 7.5 deste edital,
comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever de observar o disposto
no subitem 7.5 deste edital.
7.6 O edital de resultado provisório nas provas objetivas será publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba
e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, na data
provável na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.
Provas/tipo

Área de Conhecimento

8 DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangerão os objetos de avaliação
constantes do item 23 deste edital.
8.2 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo
uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada
questão, quatro campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o
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candidato preencher o campo correspondente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o
comando da questão.
8.3 O candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco campos da folha de respostas, sob pena de arcar
com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.
8.4 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas
contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas
por motivo de erro do candidato.
8.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha
de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou)
com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de
marcação não preenchido integralmente.
8.6 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de nenhum modo, danificar a sua
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do seu
processamento eletrônico.
8.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial de seu nome, do número
de sua inscrição e do número de seu documento de identidade.
8.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em
caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio
na leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador especializado do Cebraspe devidamente
treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.
8.9 Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não devolver a sua folha de respostas.
8.10 O Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que
realizaram as provas objetivas, exceto a dos candidatos cujas provas tiverem sido anuladas na forma do
subitem 8.9 e dos que tiverem sido eliminados na forma dos subitens 22.22 e 22.24 deste edital, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, em até cinco dias úteis a partir da data de
divulgação do resultado final nas provas objetivas. A consulta à referida imagem ficará disponível por até 60
dias corridos da data de publicação do resultado final no concurso público.
8.10.1 Após o prazo determinado no subitem 8.10 deste edital, não serão aceitos pedidos de disponibilização
da imagem da folha de respostas.
8.11 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.11.1 As provas objetivas de todos os candidatos serão corrigidas por meio de processamento eletrônico da
folha de respostas.
8.11.2 Para os cargos 1 a 3, a nota em cada questão das provas objetivas, feita com base nas marcações da
folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o
gabarito oficial definitivo da prova, para a prova de conhecimentos gerais; 2,00 pontos, caso a resposta do
candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova, para a prova de conhecimentos
específicos; 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das
provas, não haja marcação ou haja mais de uma marcação.
8.11.3 Para os cargos 4 a 17, a nota em cada questão das provas objetivas, feita com base nas marcações da
folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o
gabarito oficial definitivo da prova, para a prova de conhecimentos gerais e para a prova de conhecimentos
complementares; 2,00 pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial
definitivo da prova, para a prova de conhecimentos específicos; 0,00, caso a resposta do candidato esteja em
discordância com o gabarito oficial definitivo das provas, não haja marcação ou haja mais de uma marcação.
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8.11.4 O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às provas de todos os candidatos, será igual à soma
das notas obtidas em todas as questões que a compõem.
8.11.5 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público os candidatos aos cargos 1 a 3
que obtiver:
a) nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais (P1);
b) nota inferior a 60,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2).
8.11.6 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato aos cargos 4 a 17
que obtiver:
a) nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais (P1);
b) nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos complementares (P2);
b) nota inferior a 30,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos (P3).
8.11.7 O candidato eliminado na forma dos subitens 8.11.5 e 8.11.6 deste edital não terá classificação alguma
no concurso público.
8.11.8 Os candidatos não eliminados na forma dos subitens 8.11.5 e 8.11.6 serão ordenados por cargo/área
de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será a soma das notas obtidas
nas provas objetivas P1, P2 e P3.
8.12 DOS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS
8.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, a partir das 19 horas da data provável
estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.
8.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá do período provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital para
fazê-lo, ininterruptamente.
8.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá utilizar
o
Sistema
Eletrônico
de
Interposição
de
Recurso,
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, e seguir as instruções ali contidas.
8.12.3.1 O candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 8.12.2 deste edital, apresentar razões
para a manutenção do gabarito, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, e seguir as instruções ali contidas
8.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão
divulgadas no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21. Não serão
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.12.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que
identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
8.12.7 Se do exame de recursos resultar a anulação de questão integrante de prova, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante
de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.12.9 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou, ainda,
fora do prazo.
8.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito
oficial definitivo.
8.12.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
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9 DA PROVA DISCURSIVA
9.1 A prova discursiva para o Cargo 1: A01 – Delegado de Polícia Civil, de caráter eliminatório e classificatório,
consistirá de peça prática acerca dos conhecimentos específicos para o cargo, com a valor de 20,00 pontos,
a ser respondida em até 60 linhas.
9.2 A prova discursiva para os cargos 2 a 17 constará de dissertação acerca de tema da atualidade, com o
valor de 15,00 pontos, a ser respondida em até 30 linhas.
9.3 A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 9.8 deste
edital.
9.4 O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica
de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de
outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a
realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Cebraspe
devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto — o qual será gravado em áudio —, especificando
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
9.5 O documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado ou conter, em
outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de
anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à
transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.
9.6 O documento de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A
folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válida para a avaliação da
prova discursiva.
9.7 O documento de texto definitivo não será substituído por motivo de erro do candidato em seu
preenchimento.
9.8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
9.8.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 8.11.5, serão corrigidas as provas discursivas dos
candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados até a posição especificada no quadro a seguir,
respeitados os empates na última colocação e observados os quantitativos de cinco vezes o número de vagas
definido para os cargos 1 a 4, 6, 8, 11 a 17 e de dez vezes o número de vagas definido para os cargos 5, 7, 9
e 10:
Código
Ampla
Total de
de
Cargos/área
PCD
concorrência
Candidatos
Opção
A01
Cargo 1: Delegado de Polícia Civil
540ª
60ª
600
B01
Cargo 2: Escrivão de Polícia Civil
2.320ª
255ª
2.575
B02
Cargo 3: Agente de Investigação
1.800ª
200ª
2.000
C01
Cargo 4: Perito Oficial Criminal – Área: Geral
265ª
20ª
285
Cargo 5: Perito Oficial Criminal – Área:
C02
40ª
10ª
50
Biologia
Cargo 6: Perito Oficial Criminal – Área:
C03
45ª
5ª
50
Engenharia
Cargo 7: Perito Oficial Criminal – Área:
C04
40ª
10ª
50
Tecnologia da Informação
Cargo 8: Perito Oficial Médico-Legal – Área:
C05
180ª
20ª
200
Geral
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Cargo 9: Perito Oficial Médico-Legal – Área:
40ª
10ª
50
Psiquiatria
Cargo 10: Perito Oficial Médico-Legal – Área:
C07
40ª
10ª
50
Patologia
Cargo 11: Perito Oficial Odonto-Legal – Área:
C08
45ª
5ª
50
Geral
Cargo 12: Perito Oficial Químico-Legal – Área:
C09
115ª
10ª
125
Geral
Cargo 13: Perito Oficial Químico-Legal – Área:
C10
45ª
5ª
50
Química
D01
Cargo 14: Técnico em Perícia – Área: Geral
310ª
30ª
340
D02
Cargo 15: Papiloscopista – Área: Geral
270ª
30ª
300
D03
Cargo 16: Necrotomista – Área: Geral
115ª
10ª
125
D04
Cargo 17: Necrotomista – Área: Enfermagem
180ª
20ª
200
9.8.1.1 Caso o número de candidatos que tenham se declarado pessoas com deficiência aprovados nas provas
objetivas seja inferior ao quantitativo estabelecido no subitem 9.8.1 deste edital, serão corrigidas as provas
discursivas dos candidatos da ampla concorrência posicionados nas provas objetivas até o limite de correções
estabelecido no referido subitem, respeitados os empates na última colocação.
9.8.2 O candidato cuja prova discursiva não for corrigida na forma do subitem 9.8.1.1 deste edital estará
automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.
9.8.3 O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva listará
apenas os candidatos não eliminados, conforme subitens 9.8.1 e 9.8.2 deste edital.
9.8.4 A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema) a capacidade de expressão na
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá
produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela
coerência e pela coesão.
9.8.4.1 A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e
uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.
9.8.4.1.1 A avaliação de conteúdo será feita por pelo menos dois examinadores. A nota de conteúdo do
candidato será obtida pela média aritmética de duas notas convergentes atribuídas por examinadores
distintos.
9.8.4.1.2 Duas notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem entre si
em até 25% da nota máxima de conteúdo possível na prova discursiva.
9.8.5 A prova discursiva — peça jurídica para o Cargo 1: A01 – Delegado de Polícia Civil valerá 20,00 pontos
e será avaliada conforme os seguintes critérios:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio
do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20,00 pontos;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como: grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade
vocabular;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local
apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, a nota na prova discursiva (NPD) pela fórmula NPD = NC - 20 × NE ÷ TL, em que TL
corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPD < 0,00;
C06
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f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero;
g) será eliminado o candidato que obtiver NPD inferior a 10,00 pontos.
9.8.6 A prova discursiva para os cargos 2 a 17 valerá 15,00 pontos e será avaliada conforme os seguintes
critérios:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio
do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 15,00 pontos;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como: grafia, morfossintaxe, pontuação e propriedade
vocabular;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local
apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, a nota na prova discursiva (NPD) pela fórmula NPD = NC - 20 × NE ÷ TL, em que TL
corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPD < 0,00;
f) nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a zero;
g) será eliminado o candidato que obtiver NPD inferior a 7,50 pontos.
9.8.7 O candidato que se enquadrar nas alíneas “g” dos subitens 9.8.5 e 9.8.6 deste edital não terá
classificação alguma no concurso.
9.8.8 Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver o documento de texto definitivo.
9.8.8.1 O candidato que se enquadrar no subitem 9.8.8 deste edital não terá classificação alguma no
concurso.
9.9 DOS RECURSOS CONTRA O PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA E CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO
NA PROVA DISCURSIVA
9.9.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, a partir das 19 horas da data provável estabelecida no
cronograma constante do Anexo I deste edital.
9.9.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva
disporá do período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital para fazê-lo, por meio
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, e seguir as instruções ali contidas.
9.9.3 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar de resposta da prova discursiva,
essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
9.9.4 Após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva,
será definido o padrão definitivo e divulgado o resultado provisório na prova discursiva.
9.9.5 No recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, é vedado ao candidato novamente
impugnar em tese o padrão de resposta, estando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão
definitivo.
9.9.6 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva deverá
observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
10 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
10.1 Serão convocados para a prova de capacidade física todos os candidatos aprovados na prova discursiva.
10.1.1 Os candidatos não convocados para a prova de capacidade física estarão eliminados e não terão
classificação alguma no concurso.
10.2 A prova de capacidade física, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do candidato para
desempenhar as tarefas típicas do cargo.
25

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:40
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119423943600000048574278
Número do documento: 21111119423943600000048574278

Num. 51225599 - Pág. 25

10.3 Conforme art. 37, parágrafo único, da Lei Complementar nº 85/2008, para participar da prova de
capacidade física, o candidato deverá apresentar exames médicos, conforme descrito a seguir.
10.3.1 Os exames médicos e laboratoriais terão caráter eliminatório e objetivam aferir se o candidato goza
de boa saúde física para participar da prova de capacidade física, sendo o candidato considerado apto ou
inapto nesses exames.
10.3.2 Os exames médicos e laboratoriais estarão sob a responsabilidade de junta médica designada pelo
Cebraspe.
10.3.3 Os exames médicos e laboratoriais compreenderão avaliação médica e a análise dos exames cuja
relação consta do subitem 10.3.12 deste edital.
10.3.3.1 Serão aceitos exames laboratoriais e complementares realizados, no máximo, nos 30 dias anteriores
à data de entrega dos exames.
10.3.4 O candidato convocado para a prova de capacidade física deverá encaminhar via upload os exames
previstos no subitem 10.3.12 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros
exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica.
10.3.5 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames laboratoriais e complementares
necessários.
10.3.5.1 Não serão fornecidas pelo Cebraspe cópias dos exames apresentados.
10.3.6 Em todas as avaliações médicas especializadas e em todos os exames laboratoriais e complementares,
além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no
órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade destes a
inobservância ou a omissão do referido número.
10.3.7 Os exames laboratoriais e complementares apresentados serão avaliados pela junta médica.
10.3.8 A partir da avaliação médica e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares, o candidato
será considerado apto ou inapto para se submeter à prova de capacidade física.
10.3.9 A junta médica, após a avaliação médica e a análise dos exames laboratoriais e complementares dos
candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.
10.3.10 A junta médica poderá solicitar, na fase de recurso da avaliação médica, o envio de exames faltantes,
de exames que tenham sido enviados com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta.
10.3.10.1 A junta médica poderá solicitar, para fins de elucidação diagnóstica, o envio de outros exames
laboratoriais e de diagnóstico médico especializado além dos previstos no subitem 10.3.12 deste edital, os
quais deverão ser entregues na fase de recurso.
10.3.10.2 Na fase de recurso, apenas serão aceitos exames complementares aos previstos no subitem 10.3.12
deste edital que forem solicitados pela junta médica, não sendo possível, nesse momento, o envio de exames
previstos no referido subitem, ressalvado o disposto no subitem 10.3.10 deste edital.
10.3.11 Será eliminado do concurso público o candidato considerado inapto nos exames médicos e
laboratoriais, que não comparecer à avaliação médica ou que deixar de enviar qualquer dos exames
solicitados na forma e no prazo estabelecidos no edital de convocação.
10.3.12 Deverão ser enviados pelos candidatos os seguintes exames laboratoriais e complementares (todos
com laudos conclusivos) e avaliações médicas especializadas:
a) eletrocardiograma com o laudo cardiológico;
b) raios-X do tórax;
c) urina (EAS);
d) glicemia;
e) ureia;
f) creatinina;
g) hemograma completo;
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h) ácido úrico;
i) colesterol total;
j) parasitológico de fezes;
k) oftalmológico com laudo oftalmológico;
l) exame de audiometria.
10.3.13 À candidata grávida, por ocasião da prova de capacidade física, será facultada nova data para a
realização da referida prova após 120 dias a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de
acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso.
10.3.13.1 A candidata deverá enviar, no prazo e na forma estabelecidos no edital de convocação para a prova
de capacidade física, atestado médico, no qual deverá constar, expressamente, o estado de gravidez, o
período gestacional em que se encontra, a data provável do parto, bem como a data, a assinatura, o carimbo
e o CRM do profissional que o emitiu.
10.3.13.2 A candidata que não enviar o atestado médico citado no subitem 10.3.13.1 deste edital e não
comparecer à prova de capacidade física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso.
10.3.13.3 A candidata que estiver grávida e, ainda assim, desejar realizar a prova de capacidade física, deverá
apresentar atestado em que conste, expressamente, que a candidata está apta a realizar a prova de
capacidade física ou a realizar exercícios físicos.
10.3.13.4 A candidata deverá encaminhar, por meio de link específico a ser disponibilizado no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21 e em período a ser informado no edital de
resultado provisório na prova de capacidade física, novo laudo médico no qual deverá constar expressamente
a data de realização do parto ou do fim do período gestacional (no caso de aborto), bem como a assinatura,
o carimbo e o CRM do médico que o emitiu.
10.3.13.5 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos ou que
apresentá-los em desconformidade com os subitens 10.3.13.1 a 10.3.13.4 deste edital será eliminada do
concurso.
10.3.13.6 Os atestados médicos serão retidos pelo Cebraspe e, em hipótese alguma, serão fornecidas cópias
à candidata.
10.3.13.7 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores à prova de capacidade física, será
automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar a prova de capacidade física após 120
dias a contar da data do parto, ou fim do período gestacional.
10.3.13.8 As candidatas enquadradas no disposto no subitem 10.3.13.1 serão convocadas para realização da
prova de capacidade física por meio de edital específico. A data de convocação respeitará o período mínimo
de 120 dias entre a data do parto ou do fim do período gestacional e a data de realização dos referidos
exames.
10.3.14 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório nos exames médicos e
laboratoriais deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
10.4 Apurado o resultado definitivo dos exames médicos, será divulgada a relação dos candidatos
considerados aptos para a realização da prova de capacidade física, bem como as orientações acerca do local,
da data e do horário de realização da prova.
10.5 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato ao teste de corrida de 12 (doze)
minutos.
10.6 Da forma de execução do teste de corrida de 12 (doze) minutos
10.6.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos
dos sexos masculino e feminino, será a seguinte:
I – o candidato poderá, durante os 12 minutos, se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando,
podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;
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II – o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro;
III – após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocando em sentido perpendicular
à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca;
10.6.2 Os candidatos deverão realizar como desempenho mínimo exigido no teste de corrida de 12 minutos:
I – masculino: 2.400 metros;
II – feminino: 2.000 metros.
10.6.3 Cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste.
10.6.4 Não será permitido ao candidato:
I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora;
II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos,
sem ter sido liberado pela banca;
III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
10.6.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorram quaisquer das proibições do subitem 10.6.4
deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada, o que implica a eliminação do candidato.
10.6.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas,
apropriada para corrida e com marcação escalonada a cada 10 metros.
10.6.6.1 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de
cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes.
10.7 O candidato será considerado apto ou inapto na prova de capacidade física.
10.8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
10.8.1 Para realização da prova de capacidade física, os candidatos deverão obrigatoriamente apresentar um
atestado médico que ateste que possui plenas condições de saúde para realizar o teste, conforme modelo do
Anexo III deste edital.
10.8.2 O candidato deverá comparecer em data, local e horário determinados pelo Cebraspe, com roupa
apropriada para a prática de educação física, munido do documento de identidade original.
10.8.3 O candidato que não realizar a prova de capacidade física ou não atingir a performance mínima no
teste ou que não comparecer para a realização deste ou que infringir qualquer proibição prevista neste edital,
independentemente do resultado alcançado, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do
concurso público, não tendo classificação alguma no certame.
10.8.4 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições,
cãibras, Covid-19, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização da prova de capacidade
física ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo
concedido qualquer tratamento privilegiado, ressalvada a remarcação da prova pelas candidatas em estado
gravídico, conforme subitem 10.3.14 deste edital.
10.8.5 Será considerado apto na prova de capacidade física o candidato que atingir a performance mínima no
testes realizado.
10.9 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova de capacidade física
deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
10.10 Demais informações a respeito da prova de capacidade física constarão de edital específico de
convocação para essa fase.
11 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
11.1 Serão convocados para a avaliação psicológica os candidatos considerados aptos na prova de capacidade
física.
11.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica estarão automaticamente
eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
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11.2 A avaliação psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos
parâmetros estabelecidos na Lei Federal nº 4.878/1965, no Decreto Federal nº 9.739, de 28 de março de
2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 10/2005, nº 02/2016 e nº 009/2018.
11.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de
procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características
psicológicas do candidato, de acordo com perfil psicológico estabelecido.
11.4 A avaliação psicológica visa verificar habilidades cognitivas, tipos de raciocínio e características de
personalidade importantes para o bom desempenho das atividades do cargo/área.
11.4.1 A avaliação psicológica será destinada a avaliar e identificar também os traços de personalidade
restritivos ou incompatíveis para o exercício das atribuições do cargo/área.
11.5 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos
capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o
desempenho das atribuições inerentes ao cargo/área.
11.6 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente
inscritos no Conselho Regional de Psicologia.
11.7 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP,
em conformidade com a Resolução nº 009/2018.
11.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos instrumentos psicológicos
utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao
desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
11.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto.
11.9.1 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer ao exame, no local,
na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado
do concurso.
11.9.2 Será considerado apto o candidato que apresentar características de personalidade, raciocínio e
habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições
inerentes ao cargo. O candidato que não apresentar as características mencionadas será considerado inapto.
11.10 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou)
existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos
exigidos para o exercício do cargo/área pretendido.
11.11 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência
ao que preceitua o art. 6º da Resolução CFP nº 2, de 21 de janeiro de 2016.
11.12 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio
da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, bem como a possibilidade de interpor recurso.
11.12.1 Para conhecer o resultado na avaliação psicológica, o candidato deverá solicitá-lo no período
informado em edital a ser divulgado oportunamente.
11.12.2 A sessão de conhecimento das razões da inaptidão é o procedimento técnico, de caráter
exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu
resultado e esclarece suas eventuais dúvidas.
11.13 Durante a sessão de conhecimento das razões da inaptidão, o candidato receberá o laudo psicológico
que apresentará o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os
instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação
psicológica.
11.14 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo
candidato com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representálo no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe.
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11.14.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na sessão de conhecimento
das razões da inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de
Identidade Profissional de Psicólogo.
11.15 Na sessão de conhecimento das razões da inaptidão, serão apresentados aos psicólogos contratados e
apenas a esses, os manuais técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados.
11.15.1 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento
das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir o material técnico apresentado (apostilas de
aplicação, testes psicológicos, folhas de respostas do candidato, dentre outros).
11.16 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação
para essa etapa.
11.17 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
11.17.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação psicológica
deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
11.17.2 Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto na avaliação psicológica
e que não interpuser recurso tempestivamente.
11.17.3 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não
pelo seu psicólogo representante.
11.17.4 Será facultado ao candidato anexar outros documentos ao interpor seu recurso. Contudo, deve-se
observar que o recurso administrativo levará em conta os resultados apresentados pelo candidato no
momento do exame do certame.
11.17.5 A banca avaliadora dos recursos será independente da Banca Examinadora, ou seja, será composta
por psicólogos que não participaram das outras fases da avaliação psicológica.
11.17.6 Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for
considerado inapto na avaliação psicológica.
12 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
12.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aptos na avaliação psicológica.
12.1.1 Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão eliminados e não terão classificação
alguma no concurso.
12.2 A avaliação de títulos valerá 5,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja
superior a esse valor.
12.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data do envio, observados os
limites de pontos do quadro a seguir.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR DE
VALOR MÁXIMO
ALÍNEA
TÍTULO
CADA TÍTULO
DOS TÍTULOS
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de doutorado. Também será aceito
A
certificado/declaração de conclusão de curso de
1,50
1,50
doutorado acompanhado de histórico escolar, na
área de formação específica a que concorre.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de mestrado. Também será aceito
B
certificado/declaração de conclusão de curso de
1,00
1,00
mestrado acompanhado de histórico escolar, na área
de formação específica a que concorre.
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Certificado de conclusão de curso de pós-graduação
em nível de especialização lato sensu, com carga
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
reconhecido pelo Ministério da Educação. Também
C
0,50
0,50
será aceita a declaração de conclusão de pósgraduação em nível de especialização acompanhada
de histórico escolar, na área de formação específica
a que concorre.
Exercício em cargo público de natureza policial, nas
0,10 por ano
instituições: Polícia Federal, Polícia Rodoviária
completo, sem
E
Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil,
2,00
sobreposição
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia
de tempo
Penal e Forças Armadas.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
5,00 PONTOS
12.4 Receberá pontuação zero o candidato que não enviar a imagem dos títulos na forma, no prazo e no
horário estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos.
12.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrônico e(ou) via requerimento
administrativo.
12.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pontuação, a correta indicação, no
sistema de upload da documentação da avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de
imagens submetidas.
12.6.1 Somente serão aceitas as imagens que estejam nas extensões: “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de
cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB.
12.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens incluídas dizem respeito a cada
alínea indicada no sistema de upload. As imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão
desconsideradas para fins de análise.
12.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os não forem submetidos da forma estabelecida
no sistema de upload.
12.7 O envio da documentação constante do subitem 12.11 deste edital é de responsabilidade exclusiva do
candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão
somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.
12.8 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 12.11 deste edital.
12.8.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de
carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações.
12.9 A veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títulos será de inteira responsabilidade
do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações
inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do
concurso. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936/1979.
12.10 Será de inteira responsabilidade do candidato o envio das imagens legíveis dos títulos no período e na
forma previstos neste edital e no edital de convocação para essa fase.
12.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
12.11.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado,
relacionados nas alíneas A e B do quadro de títulos, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido
por instituição reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
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doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do
histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado e
as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico
ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração
não será aceito.
12.11.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma,
desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a Língua Portuguesa por
tradutor juramentado, nos termos do subitem 12.12 deste edital.
12.11.1.2 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos
referentes ao mestrado e ao doutorado, relacionados nas alíneas A e B do quadro de títulos.
12.11.2 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, relacionado
na alínea C, será aceito certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está
de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE) ou estar de acordo com o parágrafo
8º da Resolução CNE/CES 01 de 6 de abril de 2018. Também será aceita declaração de conclusão de pósgraduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga
horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e
aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está de
acordo com as normas do extinto CFE ou que foi realizado conforme a Resolução CNE/CES 01/2018.
12.11.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está
de acordo com as normas do extinto CFE ou não esteja de acordo com a Resolução CNE/CES 01/2018, deverá
ser anexada uma declaração do responsável pela organização e realização do curso atestando que este
atendeu a uma das normas estipuladas no subitem 12.11.2 deste edital.
12.11.3 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional descrita na alínea D, o
candidato deverá entregar declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos
da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando o
cargo/emprego/função, a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas.
12.11.3.1 A declaração/certidão mencionada no subitem 12.11.3 deste edital deverá ser emitida por órgão
de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade
responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.
12.11.3.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de
Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas
abreviaturas.
12.11.3.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional relativa à alínea D, não serão
consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo.
12.12 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua
Portuguesa por tradutor juramentado.
12.13 Cada título será considerado uma única vez.
12.14 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a
Avaliação de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 12.2 deste
edital serão desconsiderados.
12.15 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos deverá
observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
12.15.1 No período de interposição de recurso não haverá a possibilidade de envio da documentação
pendente anexa ao recurso ou complementação desta.
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13 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
13.1 Serão convocados para a investigação social e para o preenchimento da Ficha de Informações
Confidenciais (FIC) todos os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica.
13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a investigação social, na forma do subitem 13.1 deste
edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
13.2 Todos os candidatos serão submetidos, pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, à investigação social e de
conduta pessoal, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a posse, observando-se
antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais.
13.2.1 Caso sejam constatados antecedentes criminais de candidato às vagas do concurso, a Polícia Civil do
Estado da Paraíba enviará a documentação comprobatória de tal situação à Comissão do Concurso.
13.2.2 O candidato que se enquadrar no subitem 13.2 terá prazo de cinco dias, a contar da data do
recebimento da correspondência registrada de comunicação do fato, ou por meio de comunicação por meio
eletrônico para entregar à Comissão organizadora do concurso, situada a Rua Neusa de Sousa Sales, s/nº –
Mangabeira VII, CEP 58058-420, João Pessoa/PB, a documentação de sua defesa, que será analisada pela
Polícia Civil do Estado da Paraíba.
13.2.3 O candidato que não apresentar documentação para sua defesa no prazo estabelecido será eliminado
do concurso.
13.3 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser
disponibilizada oportunamente.
13.3.1 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados
informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstancialmente qualquer outro fato relevante para a
investigação, nos termos do edital.
13.4 O candidato deverá apresentar, presencialmente, à PCPB, em momento definido em edital de
convocação específico, os originais ou cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos, todos
indispensáveis ao prosseguimento no certame:
I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos
cinco anos:
a) da Justiça Federal;
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;
c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral.
13.5 O candidato que não entregar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo
disposto em edital específico, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no
concurso.
13.6 Não serão fornecidas pela PCPB cópias dos documentos apresentados.
13.7 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 dias anteriores à data de entrega fixada
em edital e dentro do prazo de validade específico constante da certidão.
13.8 Demais informações a respeito da investigação social constarão de edital específico de convocação para
esta fase.
13.9 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na investigação social deverá
observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
14 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
14.1 A nota final na primeira etapa do concurso será o somatório da nota final nas provas objetivas (NFPO),
da nota final na prova discursiva (NFPD) e da pontuação obtida na avaliação de títulos.
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14.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes do item 15
deste edital, os candidatos serão listados em ordem de classificação por cargo/área, de acordo com os valores
decrescentes das notas finais no concurso.
14.3 Os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não forem
eliminados no concurso e considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial, serão
publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por cargo/área.
14.4 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se
para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
15 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
15.1 Em caso de empate na nota final na primeira etapa do concurso, terá preferência o candidato que, na
seguinte ordem.
15.1.1 Cargos 1 a 3:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27,
parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
c) maior nota na prova discursiva;
d) tiver maior idade;
e) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).
15.1.2 Cargos 4 a 17:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27,
parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P3;
c) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos complementares P2;
d) maior nota na prova discursiva;
e) tiver maior idade;
f) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).
15.2 Os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “d” do subitem 15.1.1 e alínea “e” do
subitem 15.1.2 deste edital serão convocados, antes do resultado final no concurso, para a apresentação da
imagem legível da certidão de nascimento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
15.2.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de nascimento que não apresentarem
a imagem legível da certidão de nascimento, será considerada como hora de nascimento 23 horas 59 minutos
e 59 segundos.
15.3 Os candidatos a que se refere a alínea “e” do subitem 15.1.1 e a alínea “f” do subitem 15.1.2 deste edital
serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega da documentação que comprovará o
exercício da função de jurado.
15.3.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 15.3 deste edital, serão aceitas certidões,
declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos
pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado,
nos termos do art. 440 do CPP, alterado pela Lei nº 11.689/2008.
16 SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO
16.1 Do curso de formação policial
16.1.1 O curso de formação policial, de caráter eliminatório, regular-se-á pelo respectivo Plano de Curso e
pelas normas da Academia de Ensino de Polícia do Estado da Paraíba, em vigor.
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16.1.2 O curso de formação policial, para todos os cargos, terá a duração mínima 460 (quatrocentos e
sessenta) horas para as categorias de Delegado de Polícia Civil e Peritos Oficiais e de 360 (trezentos e
sessenta) horas para as demais categorias.
16.1.3 O curso de formação policial será realizado pela Academia de Ensino de Polícia, em João Pessoa/PB,
em regime de semi-internato, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação
exclusiva.
16.1.4 A Academia de Ensino de Polícia não se responsabiliza pela requisição do candidato em seu local de
trabalho e(ou) pelas despesas com o deslocamento do aluno para a frequência no curso de formação policial.
16.1.5 A Academia de Ensino de Polícia do Estado da Paraíba não disponibilizará alojamento para os
candidatos.
16.1.6 Durante o curso de formação policial, o aluno regularmente matriculado, fará jus a uma bolsa de
formação policial (indenização mensal) na forma prevista no artigo 42 da Lei Complementar nº 85/2008;
16.1.7 O resultado obtido no curso de formação policial, depois de aprovado pelo Diretor da Academia de
Ensino de Polícia do Estado da Paraíba, será encaminhado à Comissão do Concurso para as devidas
providências de homologação e publicação no Diário Oficial do Estado.
16.2 Da matrícula para o curso de formação policial
16.2.1 Os candidatos aprovados e classificados, dentro do número das vagas estabelecidas neste edital e, de
acordo com a necessidade da Polícia Civil, serão convocados para o curso de formação policial e entrega dos
documentos necessários à matrícula, junto a Academia de Ensino de Polícia, seguindo a ordem rigorosa de
classificação.
16.2.2 A matrícula deverá ocorrer num período de 15 dias, contado da publicação do ato de convocação,
emitido pelo Diretor da Academia de Ensino de Polícia e publicado no Diário Oficial do Estado pela Comissão
do Concurso.
16.2.3 Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação policial os candidatos que tiverem a idade
mínima de 18 anos completos, no ato da matrícula, bem como apresentarem a seguinte documentação:
a) Título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição e(ou) justificativa de não votação, em
ambos os turnos, se for o caso;
b) Comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
c) Carteira de identidade civil;
d) Carteira nacional de habilitação, a partir da categoria B, para todos os cargos;
e) Certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou da Justiça do Distrito Federal
(para os residentes no Distrito Federal), da Justiça Militar Estadual e Federal e da Justiça Eleitoral, todas da
cidade/município e(ou) da jurisdição onde reside referente aos últimos cinco anos;
f) Duas fotos 3x4cm, coloridas, recentes, com fundo branco;
g) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e(ou)
entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal.
16.2.4 Após a análise da documentação apresentada pelos candidatos, junto a Academia de Ensino de Polícia,
será publicado edital de homologação da matrícula.
16.2.5 Será eliminado do concurso o candidato que:
a) deixar de apresentar os documentos necessários à matrícula no curso de formação policial;
b) deixar de efetuar a matrícula no período determinado na convocação;
c) deixar de comparecer ao curso de formação policial ou dele se afastar por qualquer motivo;
d) não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios.
16.2.5.1 Caso o candidato seja eliminado na forma do subitem 16.2.5, será convocado o candidato
subsequente para o curso de formação policial, respeitada a ordem rigorosa de classificação até atingir as
vagas oferecidas.
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16.2.6 O candidato matriculado no curso de formação policial estará sujeito a cumprir carga horária em
tempo integral, com atividades que poderão se desenvolver no horário diurno e noturno, inclusive aos
sábados, domingos e feriados.
16.2.7 O candidato matriculado no curso de formação policial continuará a ser submetido à investigação
social e(ou) funcional, segundo o item 13 deste edital, podendo vir a ser desligado do curso de formação
policial e, consequentemente, eliminado do concurso, se não possuir procedimento irrepreensível e
idoneidade moral inatacável.
16.2.8 O candidato matriculado no curso de formação será considerado inabilitado, se, do início do curso de
formação até a sua homologação:
a) não tiver atingido o mínimo da frequência estabelecida;
b) não tiver obtido o aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento) por disciplina integrante da grade
curricular;
c) apresentar mácula detectada na investigação social e de conduta.
17 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO
17.1 A nota final no concurso será o somatório da nota final nas provas objetivas (NFPO), da nota final na
prova discursiva (NFPD) e da pontuação obtida na avaliação de títulos.
17.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes do item 18
deste edital, os candidatos serão listados em ordem de classificação por cargo/área, de acordo com os valores
decrescentes das notas finais no concurso.
17.3 Os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não forem
eliminados no concurso e considerados pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial, serão
publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por cargo/área.
17.4 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se
para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
18 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
18.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
18.1.1 Cargos 1 a 3:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27,
parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;
c) maior nota na prova discursiva;
d) tiver maior idade;
e) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).
18.1.2 Cargos 4 a 17:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art. 27,
parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos P3;
c) obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimentos complementares P2;
d) maior nota na prova discursiva;
e) tiver maior idade;
f) tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal).
18.2 Os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “d” do subitem 18.1.1 e alínea “e” do
subitem 18.1.2 deste edital serão convocados, antes do resultado final no concurso, para a apresentação da
imagem legível da certidão de nascimento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate.
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18.2.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de nascimento que não apresentarem
a imagem legível da certidão de nascimento, será considerada como hora de nascimento 23 horas 59 minutos
e 59 segundos.
18.3 Os candidatos a que se refere a alínea “e” do subitem 18.1.1 e a alínea “f” do subitem 18.1.2 deste edital
serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega da documentação que comprovará o
exercício da função de jurado.
18.3.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem 18.3 deste edital, serão aceitas certidões,
declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos
pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado,
nos termos do art. 440 do CPP, alterado pela Lei nº 11.689/2008.
19 DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
19.1 O resultado final da primeira etapa do concurso público será homologado pela Secretaria de Estado da
Administração, mediante publicação no Diário Oficial, obedecida à ordem rigorosa de classificação.
19.2 Após a homologação do resultado final da primeira etapa do concurso os candidatos aprovados e
classificados serão convocados para o curso de formação policial de forma gradativa, por turmas,
obedecendo ao cronograma definido pela Secretaria de Estado da Administração em conjunto com a
Delegacia Geral de Polícia Civil.
19.3 O resultado final de cada turma do curso de formação policial será divulgado pela Secretaria de Estado
da Administração mediante publicação em Diário Oficial do Estado.
19.4 Será publicado no Diário Oficial do Estado o resultado final da segunda etapa (curso de formação
policial), com os candidatos aprovados/classificados e os eliminados na referida etapa.
19.5 Os candidatos aprovados no curso de formação policial, obedecida a ordem rigorosa de classificação
serão nomeados e empossados até o limite das vagas estabelecidas neste edital.
19.6 O resultado final dos aprovados e classificados, com suas respectivas notas, será publicado no Diário
Oficial e em Jornal de grande circulação e nos endereços eletrônicos https://www.policiacivil.pb.gov.br/ e
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
19.7 Será permitido ao candidato solicitar reclassificação à SEAD no prazo de 10 dias após a nomeação
publicada no Diário Oficial, devendo o mesmo ser reclassificado para o último lugar da lista dos aprovados.
19.8 O candidato classificado e nomeado permanecerá lotado na Polícia Civil do Estado da Paraíba pelo
período mínimo de 60 meses, só podendo ser cedido em caso de necessidade administrativa e após o
cumprimento do estágio probatório.
20 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
20.1 São requisitos básicos para a investidura no cargo, averiguados no ato da posse:
a) ser aprovado no concurso público e classificado dentro do número de vagas oferecidas;
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do
disposto no art. 12, § 1º, da Constituição Federal;
c) apresentar cópia xerográfica autenticada dos documentos de RG e CPF;
d) apresentar título de eleitor com a comprovação de votação, primeiro e segundo turno, se for o caso
referente a última eleição;
e) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) gozar dos direitos políticos;
g) apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa da incorporação, em caso de candidatos do sexo
masculino;
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h) comprovar a escolaridade de nível superior de acordo com a exigência para o exercício do cargo conforme
descritos no subitem 3.1 deste edital;
i) possuir Carteira de Habilitação, a partir da Categoria “B” para todos os cargos;
j) ter idade mínima de 18 anos na data posse;
k) ter aptidão física para o exercício das atribuições do cargo público, comprovada pela Junta Médica Central
do Estado da Paraíba e aptidão mental comprovada por profissional em Psiquiatria do Instituto de Psiquiatria
Juliano Moreira – João Pessoa/PB;
l) para os candidatos com deficiência – comprovar a compatibilidade da deficiência com as atribuições do
cargo por meio de Laudo expedido pela Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência –
FUNAD/PB;
m) apresentar comprovante de inscrição de PIS/PASEP fornecido pelo Banco do Brasil e(ou) Caixa Econômica;
n) ter conta bancária, previamente aberta no Banco Bradesco;
o) em caso de declarar dependente: de 0 a 6 anos – registro, CPF e Cartão de Vacinação; de 6 a 14 anos –
registro, CPF e declaração de matrícula da Escola;
p) apresentar declaração de bens com dados até a data da posse;
q) apresentar Comprovante de Situação Cadastral no CPF regular, junto ao Ministério da Economia – Receita
Federal;
r) apresentar comprovante de residência atualizado (dos últimos três meses considerando a data da posse);
s) apresentar Certidão Negativa dos setores de distribuição dos Fóruns Criminais da Justiça Federal, Estadual
e Militar, dos lugares em que tenha residido ou reside nos últimos cinco anos;
t) apresentar auto-declaração na qual conste não haver sofrido condenação definitiva por crime ou
contravenção, nem penalidade disciplinar em qualquer função pública, ou, em caso contrário, na qual conste
notícia clara e especifica da ocorrência e os esclarecimentos pertinentes;
u) apresentar declaração de vínculo em órgão público, não cumulável;
v) ter sido aprovado no curso de formação policial.
x) apresentar exame toxicológico negativo para todas as substâncias, de larga janela de detecção (mínimo
de 90 dias).
20.1.1 O exame toxicológico terá caráter confidencial e, na sua realização, devem ser observadas as
orientações a seguir descritas:
a) deverá ser do tipo “larga janela de detecção”, que acusa o uso de substâncias entorpecentes ilícitas ou
lícitas que podem causar dependência química ou psíquica. Deverão ser testadas no mínimo as seguintes
substâncias: maconha e derivados, cocaína e derivados (incluindo crack e merla), opiáceos (incluindo codeína,
morfina e heroína), Ecstasy (MDMA e MDA), anfetaminas, mentanfetaminas e PCP, psicofármacos incluindo
oxicodona, hidrocodona, hidromorfina e deverão apresentar resultados para o período mínimo de 90 dias,
contados a partir da data da coleta do material biológico.
b) deverão ser realizados em laboratório credenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN),
que possuam certificado de competência técnica e qualidade de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC
17025 específico para análise toxicológica de cabelos. Esse certificado deverá constar nos laudos. Os exames
serão realizados a partir de amostras dos seguintes materiais biológicos: cabelos, pêlos ou raspas de unhas,
doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta.
c) a coleta do material biológico (cabelos, pelos ou raspas das unhas) deverá ser testemunhada por no mínimo
duas pessoas, podendo o coletor ser uma delas, e realizada obrigatoriamente em um laboratório de análise,
conforme especificado na letra anterior (letra “b”). As unhas serão coletadas exclusivamente no caso de
alopecia universal ou condição médica que impeça sua coleta.
d) em caso de resultado positivo para uma ou mais drogas, o candidato será eliminado do concurso e
aconselhado a procurar ajuda na rede pública ou privada de saúde.
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e) o laudo deverá registrar resultados, negativos ou positivos, para cada grupo de drogas, quantidades
detectadas, bem como avaliação estatística do padrão de consumo.
f) juntamente com o laudo a que se refere à letra anterior (letra “e”), o candidato deverá apresentar o
formulário denominado Cadeia de Custódia (via do candidato), com todos os campos obrigatoriamente
preenchidos.
g) o resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Polícia Civil do Estado da
Paraíba, que obedecerá ao que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados.
20.2 Estará impedido de ser empossado o candidato que:
a) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados no subitem 20.1 deste edital;
b) tiver sido demitido a bem do Serviço Público, ou por justa causa em quaisquer esferas da Administração
Pública;
c) apresentar declarações falsas.
20.3 O candidato, se aprovado e classificado, por ocasião da nomeação e posse, deverá provar que possui
todas as condições para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos
exigidos pelo presente edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e
documentos, sob pena de perda do direito à vaga.
20.4 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas
por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente modelo com foto).
20.4.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados.
20.4.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do
documento.
21 DA CONVOCAÇÃO PARA A ACADEMIA DE POLÍCIA E NOMEAÇÃO E POSSE
21.1 A nomeação e posse se dará em três etapas seguindo as convocações do curso de formação policial.
TABELA DE CONVOCAÇÃO PARA ACADEMIA DE POLÍCIA - 3 CONVOCAÇÕES
Nº de
1ª
2ª
3ª
Códig
Vagas
Convocação
Convocação Convocação
o de
Cargo/área
Ampl
Ampl
Opção
PCD
PCD Ampla PCD
a
a
A01
Cargo 1: Delegado de Polícia Civil
120
44
4
32
4
32
4
B01
Cargo 2: Escrivão de Polícia Civil
515
163
17
153
17
148
17
B02
Cargo 3: Agente de Investigação
400
124
14
149
13
87
13
Cargo 4: Perito Oficial Criminal – Área:
C01
57
18
2
19
1
16
1
Geral
Cargo 5: Perito Oficial Criminal – Área:
C02
5
0
0
4
1
0
0
Biologia
Cargo 6: Perito Oficial Criminal – Área:
C03
10
9
1
0
0
0
0
Engenharia
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Cargo 7: Perito Oficial Criminal – Área:
5
0
0
0
0
4
1
Tecnologia da Informação
Cargo 8: Perito Oficial Médico-Legal –
C05
40
14
2
22
2
0
0
Área: Geral
Cargo 9: Perito Oficial Médico-Legal –
C06
5
4
1
0
0
0
0
Área: Psiquiatria
Cargo 10: Perito Oficial Médico-Legal –
C07
5
4
1
0
0
0
0
Área: Patologia
Cargo 11: Perito Oficial Odonto-Legal –
C08
10
0
0
9
1
0
0
Área: Geral
Cargo 12: Perito Oficial Químico-Legal
C09
25
8
1
0
0
15
1
– Área: Geral
Cargo 13: Perito Oficial Químico-Legal
C10
10
5
1
0
0
4
0
– Área: Química
Cargo 14: Técnico em Perícia – Área:
D01
68
21
2
20
2
21
2
Geral
D02 Cargo 15: Papiloscopista – Área: Geral
60
28
2
13
2
13
2
D03 Cargo 16: Necrotomista – Área: Geral
25
8
1
7
1
8
0
Cargo 17: Necrotomista – Área:
D04
40
12
2
12
1
12
1
Enfermagem
Total
1400
462
51
440
45
360
42
Total por convocação
513
485
402
21.2 Os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa farão o curso de formação policial
obedecendo a três convocações distintas conforme tabela acima.
21.3 Serão convocados para a nomeação e posse, obedecendo às convocações da tabela acima, os candidatos
concluintes do curso de formação policial na ordem rigorosa de classificação.
21.4 A convocação para nomeação e posse acontecerá atendendo a tabela de convocação acima, de acordo
com a necessidade da administração pública.
21.5 A classificação no concurso público assegurará apenas a expectativa de direito à convocação, ficando a
concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e da exclusiva
necessidade, interesse e conveniência da Administração, de acordo com a disponibilidade orçamentária e
observado o número de vagas existentes no presente edital, especialmente, em observância dos limites
estabelecidos para despesas com pessoal, previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
21.6 O candidato aprovado no concurso público fora da quantidade de vagas oferecidas, não terá direito
líquido e certo à convocação/nomeação na hipótese de surgimento de novas vagas durante o prazo de
validade do certame.
C04

22 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos
comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
22.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetuados os casos específicos previstos
na legislação vigente para o atendimento especializado para a realização das provas.
22.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba e(ou)
divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
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22.3.1 Caso ocorram problemas de ordem técnica e(ou) operacional nos links referentes ao concurso,
causados pelo Cebraspe, que comprometam as funcionalidades sistêmicas ou gerem a indisponibilidade de
serviços, os prazos de acesso a esses links serão automaticamente prorrogados, no mínimo, pelo tempo que
durar a indisponibilidade ou que ficar comprometida a funcionalidade. A prorrogação poderá ser feita sem
alteração das condições deste edital.
22.3.2 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos editais de
resultados. Não serão fornecidas informações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses
editais.
22.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento ao
Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21, ressalvado o disposto no subitem 22.6 deste
edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
22.5 O candidato que desejar relatar ao Cebraspe fatos ocorridos durante a realização do concurso deverá
fazê-lo junto à Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, postando correspondência para a Caixa
Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou enviando e-mail para o endereço eletrônico
sac@cebraspe.org.br.
22.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.
O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do
subitem 22.3 deste edital.
22.6.1 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pessoais de candidatos, em atenção ao
disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
22.7 O candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso, por meio de correspondência ou email instruído com cópia do documento de identidade e do CPF. O requerimento poderá ser feito
pessoalmente mediante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na Central de
Atendimento ao Candidato do Cebraspe, no horário das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos,
ininterruptamente, exceto sábados, domingos e feriados, observado o subitem 22.5 deste edital.
22.8 O candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o processo de inscrição deverá entregar
requerimento de solicitação de alteração de dados cadastrais das 8 horas e 30 minutos às 18 horas e 30
minutos (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento
ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, ou enviá-lo, via SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento, para a Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe – PCPB 2021 (Solicitação de alteração
de dados cadastrais) – Caixa Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou via e-mail, para o endereço
eletrônico sac@cebraspe.org.br, acompanhado de cópia dos documentos que contenham os dados corretos
e cópia da sentença homologatória de retificação do registro civil.
22.8.1 O candidato que solicitar a alteração de nome, nos termos do subitem 22.8 deste edital, terá o seu
nome atualizado na base de dados do Cebraspe para os eventos com inscrições abertas e para os futuros
eventos.
22.9 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta
preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento
da taxa de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha durante a realização das provas.
22.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
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carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais
de habilitação em papel (somente o modelo com foto).
22.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais;
carteira nacional de habilitação digital (modelo eletrônico) ou qualquer outro documento em formato digital;
carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos vencidos, documentos
ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados, cópia do documento de identidade, ainda que autenticada ou
protocolo do documento de identidade.
22.11 O candidato que, por ocasião da realização das provas e das demais fases e etapas do concurso, não
apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 22.10 deste edital, não poderá
realizá-las e será automaticamente eliminado do concurso público.
22.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento
(original ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido, no máximo, 90
dias antes da data de realização das provas, ocasião em que será submetido à identificação especial, que
compreende coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio. O documento de registro da ocorrência
será retido pela equipe de aplicação.
22.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
22.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o Cebraspe poderá proceder à
coleta de dado biométrico de todos os candidatos no dia de realização das provas.
22.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital ou em
comunicado.
22.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para
seu início.
22.15 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo,
uma hora após o início das provas.
22.15.1 A inobservância do subitem 22.15 deste edital acarretará a não correção das provas e,
consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
22.16 O Cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de acompanhamento
pelos candidatos.
22.17 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.
22.18 O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos
últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
22.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão
do afastamento de candidato da sala de provas.
22.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento ao local de
realização das provas nos dias e horários determinados implicará a eliminação automática do candidato do
concurso.
22.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização
de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro
material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação.
22.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido
portando:
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a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou)
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar,
relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico,
fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens
etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa
de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
22.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será
permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 22.22 deste edital.
22.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos
casos previstos na Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado e for
amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da inscrição, conforme subitem 6.4.9.5
deste edital.
22.22.2 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá
guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados,
telefone celular e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado no subitem 22.22 deste edital.
22.22.2.1 Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, assim como
qualquer equipamento eletrônico, deve permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na
embalagem porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados,
incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer
equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a
realização das provas.
22.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida
embaixo da carteira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser
deslacrada fora do ambiente de provas.
22.22.3 O Cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 22.22 deste
edital no dia de realização das provas.
22.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
22.22.5 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos a eles causados.
22.23 No dia de realização das provas, o Cebraspe poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção
de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato
está portando material não permitido.
22.24 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o
candidato que durante a realização das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não
forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 22.22
deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer
outro meio que não os permitidos;
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f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou o documento de texto definitivo;
i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas, na folha de respostas ou no documento
de texto definitivo;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a própria aprovação ou a aprovação de
terceiros em qualquer etapa do concurso público;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento especial,
conforme previsto no subitem 6.4.9.5 deste edital;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no
material de prova que lhe for entregue;
r) não permitir a coleta de dado biométrico;
s) descumprir as medidas de proteção em razão da pandemia do novo coronavírus a serem oportunamente
divulgadas.
22.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, o Cebraspe tem a
prerrogativa para entregar ao candidato prova/material substitutivo.
22.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação
das provas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios
de avaliação e de classificação.
22.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, que o candidato se utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será
automaticamente eliminado do concurso público.
22.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará
a eliminação do candidato do concurso.
22.29 Serão divulgadas oportunamente as informações a respeito das medidas de proteção que serão
adotadas no dia de realização das provas, em razão da pandemia do novo coronavírus.
22.30 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da
Administração.
22.31 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe
enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de
Atendimento ao Candidato do Cebraspe, na forma dos subitens 22.7 ou 22.8 deste edital, conforme o caso,
e perante a Comissão do Concurso da PCPB, após a homologação do resultado final, desde que aprovado.
São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados
pessoais e de seu endereço.
22.32 As despesas relativas à participação em todas as fases do concurso e à apresentação para os exames
da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência e para os exames préadmissionais correrão às expensas do próprio candidato.
22.33 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação deste edital serão objeto de
avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes do item 23 deste edital.
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22.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações
em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos
objetos de avaliação constantes do item 23 deste edital.
22.34.1 As jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de
elaboração de questões desde que publicadas até 30 dias antes da data de realização das provas.
22.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital.
22.36 Os casos omissos serão resolvidos pelo Cebraspe e pela Comissão do Concurso da PCPB.
23 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
23.1 HABILIDADES
23.1.1 As questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado,
abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de
raciocínio.
23.2 CONHECIMENTOS
23.2.1 Cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
23.2.2 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos a seguir.
23.2.3 CONHECIMENTOS GERAIS PARA O CARGO 1: A01 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras
de linguagem. 4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia.
7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9. Divisão silábica. 10. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros
vocálicos e consonantais e dígrafos. 11. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus
empregos no texto. 12. Locuções verbais. 13. Funções do “que” e do “se”. 14. Formação de palavras. 15.
Elementos de comunicação. 16. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos
ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 17. Concordância
verbal e nominal. 18. Regência verbal e nominal. 19. Colocação pronominal. 20. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. 21. Elementos de coesão. 22. Função textual dos vocábulos. 23. Variação
linguística.
INFORMÁTICA: 1. Conceito de internet e intranet. 2. Conceitos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa, de redes
sociais e ferramentas colaborativas. 2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 3. Identificação
e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa mãe, memórias,
processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). 6. Periféricos de computadores. 7. Noções
básicas de editores de texto e planilhas eletrônicas (Microsoft Word, Microsoft Excel, LibreOffice Writer e
LibreOfficeCalc). 8. Segurança na internet: vírus de computadores; spyware; malware; phishing. 9.
Transferência de arquivos pela internet. 10. Computação na nuvem.
DIREITO CIVIL: 1. Lei de Introdução ao Código Civil, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, domicílio,
residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos. 2
Posse. 3 Classificação, aquisição, efeitos e perda. 4. Propriedade: aquisição e perda da propriedade, direito
real sobre coisa alheia, responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. 5 Lei nº 8.866/1994, e suas alterações
(Depositário infiel). 6 Contratos em geral. 7 Dano Moral. 8 Estatuto da Criança e do Adolescente. 9 Código de
Defesa do Consumidor. 10 Estatuto do Idoso. IV- Direito administrativo 1 Conceito e fontes do direito
administrativo. 1.1 Regime jurídico administrativo: princípios do direito administrativo. 1.2 Princípios da
Administração Pública. 2 Administração Pública: organização, descentralização, desconcentração, órgãos
públicos. 3 Administração indireta e entidades paralelas. 4 Atos administrativos. 4.1 Conceitos, requisitos,
elementos, pressupostos e classificação. 4.2 Fato e ato administrativo. 4.3 Atos administrativos em espécie.
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4.4 O silêncio no direito administrativo. 4.5 Cassação. 4.6 Revogação e anulação. 4.7 Processo administrativo.
4.8 Fatos da 36 administração pública: atos da administração pública e fatos administrativos. 4.9 Formação
do ato administrativo: elementos, procedimento administrativo. 4.10 Validade, eficácia e auto
executoriedade do ato administrativo. 4.11 Atos administrativos simples, complexos e compostos. 4.12 Atos
administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. 4.13 Atos administrativos gerais e individuais. 4.14 Atos
administrativos vinculados e discricionários. 4.15 Mérito do ato administrativo, discricionariedade. 4.16 Ato
administrativo inexistente. 4.17 Teoria das nulidades no direito administrativo. 4.18 Atos administrativos
nulos e anuláveis. 4.19 Vícios do ato administrativo. 4.20 Teoria dos motivos determinantes. 4.21 Revogação,
anulação e convalidação do ato administrativo. 5 Poderes da administração pública. 5.1 Hierarquia: poder
hierárquico e suas manifestações. 5.2 Poder disciplinar. 5.3 Poder de polícia. 5.4 Liberdades públicas e poder
de polícia. 6 Serviços públicos: regulação, concessão, permissão e autorização do serviço público. 7
Intervenção do Estado sobre a propriedade privada. 7.1 Intervenção do Estado no domínio econômico. 8
Bens públicos. 8.1 Regime jurídico. 8.2 Aquisição e alienação dos bens públicos. 8.3 Formas de utilização dos
bens públicos pelos particulares. 9 Licitações: modalidades e procedimentos. 10 Contratos administrativos.
11 Convênios e consórcios administrativos. 12 Controle e responsabilização da administração: controle
administrativo, controle judicial, controle legislativo. 13 Agentes públicos: espécies e classificação. 13.1
Cargo, emprego e função públicos. 13.2 Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. 13.3
Responsabilidade civil, penal e administrativa. 14 Sistemas administrativos: sistema inglês, sistema francês e
sistema adotado no Brasil. 15 Administração Pública. 15.1 Administração Pública em sentido amplo e em
sentido estrito. 15.2 Administração Pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. 16 Regime jurídicoadministrativo. 16.1 Conceito. 16.2 Conteúdo: supremacia do interesse público sobre o privado e
indisponibilidade, pela Administração, dos interesses púbicos. 16.3 Princípios expressos e implícitos da
administração pública. 16.4 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 17 Agências reguladoras. 18
Processo administrativo. 18.1 Lei nº 9.784/1999. 19 Poderes e deveres da administração pública. 19.1 Poder
regulamentar. 19.2 Dever de agir. 19.3 Dever de eficiência. 19.4 Dever de probidade. 19.5 Dever de prestação
de contas. 19.6 Uso e abuso do poder. 19.7 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 20 Lei nº
8.987/1995, e suas alterações. 21 Lei nº 11.079/2004, e suas alterações (parceria público-privada). 21.1
Disposições doutrinárias. 21.2 Conceito. 21.3 Delegação: concessão, permissão e autorização. 22 Lei nº
10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. 23 Contratação direta: dispensa e
inexigibilidade. 24 Modalidades. 25 Tipos. 26 Procedimento. 27 Anulação e revogação. 28 Improbidade
administrativa. 29 Processo Administrativo Disciplinar. 30. Lei Complementar nº 85/2008 e suas alterações.
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO: 1. Finanças públicas na Constituição Federal de 1988. 2. Orçamento:
conceito e espécies, natureza jurídica, princípios orçamentários. 2.1 Normas gerais de direito financeiro (Lei
nº 4.320/1964). 3. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 3.1 Fiscalização e controle
interno e externo dos orçamentos. 4. Despesa pública. 4.1 Conceito e classificação. 4.2 Disciplina
constitucional dos precatórios. 5. Receita pública. Conceito, ingressos e receitas. Classificação: receitas
originárias e receitas derivadas. Crédito público; dívida pública. Crimes contra as finanças públicas. Sistema
Tributário Nacional na Constituição. Dos princípios gerais. Limitações constitucionais ao poder de tributar.
Princípios constitucionais tributários. Imunidade e isenção. Modalidades de imunidade previstas na
Constituição. Competência tributária. Delegação de fiscalização e arrecadação (capacidade tributária ativa).
Repartição constitucional de competências na federação brasileira. Impostos federais, estaduais e municipais
na Constituição e no Código Tributário Nacional. Repartição constitucional das receitas tributárias. Definição
de tributo e espécies de tributos: impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria e
demais contribuições. Fontes do direito tributário. Conceito de fonte; fontes formais do direito tributário.
Legislação tributária: leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares. Vigência
da legislação tributária. Aplicação da legislação tributária. Interpretação e integração da legislação tributária.
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Obrigação principal e acessória: fato gerador; sujeitos ativo e passivo; capacidade tributária; domicílio
tributário; responsabilidade tributária; solidariedade tributária; substituição tributária; responsabilidade dos
sucessores; responsabilidade de terceiros; responsabilidade por infrações. Crimes contra a Ordem Tributária
(Lei nº 8.137/1990). Crédito tributário. Constituição; lançamento e suas modalidades. Causas de suspensão,
extinção e exclusão do crédito tributário. Prescrição e decadência. Garantias e Privilégios do Crédito
Tributário. Administração tributária: fiscalização; sigilo fiscal e prestação de informações; dívida ativa;
certidões. Súmulas Vinculantes e entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores em matéria tributária.
23.2.4 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 1: A01 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direito Constitucional, natureza, conceito e objeto. 2 Perspectiva sociológica,
política e jurídica. 3 Fontes formais e concepções positivas. 4 Constituição; sentido sociológico, político e
jurídico. 5 Conceito, objeto e elementos. Classificação das Constituições. 6 Constituições Material e Formal,
Constituição-Garantia e Constituição Dirigente. 7 Aplicabilidade das normas Constitucionais. 8 Poder
Constituinte. 9 Poder Constituinte Originário, derivado e decorrente. 10 Reforma e Revisão Constitucionais.
11 Limitações do Poder de Revisão. 12 Emendas à Constituição. 13 Controle da Constitucionalidade: conceito,
sistemas de controles, inconstitucionalidade por ação e por omissão, ação declaratória de
constitucionalidade. 14 Sistema Brasileiro de Constitucionalidade. 15 Princípios constitucionais do estado
brasileiro. 16 O Estado Brasileiro. 17 Estado democrático de direito. 18 A República Federativa do Brasil. 19
Poder e divisão de poderes. 20 Federalismo e descentralização do Estado brasileiro. 21 Fundamentos
constitucionais dos direitos e deveres fundamentais. 22 Direitos e deveres individuais e coletivos. 23 Direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 24 Direitos sociais. 25 Nacionalidade. 26
Cidadania e direitos políticos. 27 Partidos políticos. 28 Garantias constitucionais individuais. 29 Garantias dos
direitos coletivos, sociais e políticos. 30 Remédios de Direito Constitucional. 31 Organização do Estado
Brasileiro. 32 Organização Política Administrativa. 33 Intervenção do Estado e Municípios. 34 A Administração
37 Pública. 35 Servidores Civis e Militares. 36 Organização dos Poderes. 37 Poderes da União. 38 Sistema de
Governo. 39 Poder Legislativo: fundamento, atribuições, garantias de independência. 40 Processo Legislativo:
conceito, objeto, espécies de atos normativos e procedimentos. 41 Poder Executivo. 42 Forma e Sistema de
Governo. 43 Chefia de Estado e de Governo. 44 Atribuições e responsabilidade do Presidente da República.
45 Poder Judiciário e organização da Justiça Brasileira. 46 Garantias do Poder Judiciário. 47 Funções essenciais
da Justiça. 48 Defesa do Estado e das instituições Democráticas. 49 Forças Armadas e destinação
constitucional. 50 Organização da Segurança Pública. 51 Sistema Tributário Nacional, princípios e limitações
do poder de tributar. 52 Finanças Públicas: planos, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 53 Sistema
Financeiro Nacional: fundamento legal, instituições e funcionamento. 54 Ordem social, base e objetivos. 55
Seguridade Social. 56 Educação, Cultura e Desporto. 57 Ciência e Tecnologia. 58 Comunicação Social. 59 Meio
Ambiente. 60 Família, criança, adolescente e idoso. 61 Decreto nº 678/1992 - Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
DIREITO PENAL: 1 Introdução ao direito penal. 1.1 Conceito, caracteres e função do direito penal. 1.2
Princípios básicos do direito penal. 1.3 Relações com outros ramos do direito. 1.4 Direito penal e política
criminal. 2 A lei penal. 2.1 Características, fontes, interpretação, vigência e aplicação. 2.2 Lei penal no tempo
e no espaço. 2.3 Imunidade. 2.4 Condições de punibilidade. 2.5 Concurso aparente de normas. 3 Teoria geral
48 do crime. 3.1 Conceito, objeto, sujeitos, conduta, tipicidade, culpabilidade. 3.2 Bem jurídico. 3.3 Tempo e
lugar do crime. 3.4 Punibilidade. 3.5 Concurso de crimes e crime continuado. 4 Teoria do tipo. 4.1 Crime
doloso e crime culposo. 4.2 Crime qualificado pelo resultado e crime preterdoloso. 4.3 Erro de tipo. 4.4
Classificação jurídica dos crimes. 4.5 Crimes comissivos e omissivos. 4.6 Crimes de dano e de perigo. 4.7
Punibilidade: causas de extinção da punibilidade. 4.8 Iter criminis. 4.9 Consumação e tentativa. 4.10
Desistência voluntária e arrependimento eficaz. 4.11 Arrependimento posterior. 4.12 Crime impossível. 5
Ilicitude. 5.1 Causas de exclusão da ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do
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dever legal e exercício regular de direito. 6 Teoria geral da culpabilidade. 6.1 Fundamentos, conceito,
elementos e conteúdo. 6.2 Princípio de culpabilidade. 6.3 Culpabilidade e pena. 6.4 Causas de exclusão da
culpabilidade. 6.5 Imputabilidade. 6.6 Erro de proibição. 7 Concurso de agentes: autoria e participação;
conduta delituosa; resultado; relação de causalidade; imputação. 8 Teoria geral da pena. 8.1 Cominação das
penas. 8.2 Penas privativas de liberdade. 8.3 Penas restritivas de direitos. 8.4 Regimes de pena. 8.5 Pena
pecuniária. 8.6 Medidas de segurança. 8.7 Aplicação da pena. 8.8 Elementares e circunstâncias. 8.9 Causas
de aumento e de diminuição das penas. 8.10 Fins da pena. 8.11 Livramento condicional e suspensão
condicional da pena. 8.12 Efeitos da condenação. 8.13 Execução penal. 9 Extinção da punibilidade. 9.1
Conceito, causas gerais e específicas, momentos de ocorrência. 9.2 Prescrição: conceito, teorias, prazos para
o cálculo da prescrição, termos iniciais, causas suspensivas ou impeditivas, causas interruptivas. 10 Crimes.
10.1 Crimes contra a pessoa. 10.2 Crimes contra o patrimônio. 10.3 Crimes contra a propriedade imaterial.
10.4 Crimes contra a propriedade intelectual. 10.5 Crimes contra a organização do trabalho. 10.6 Crimes
contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 10.7 Crimes contra a dignidade sexual. 10.8
Crimes contra a família. 10.9 Crimes contra a incolumidade pública. 10.10 Crimes contra a paz pública. 10.11
Crimes contra a fé pública. 10.12 Crimes contra a administração pública. 10.13 Crimes contra as finanças
públicas. 11. Jurisprudência e Súmulas dos Tribunais Superiores.
DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Direto processual penal. 1.1 Princípios gerais, conceito, finalidade,
características. 1.2 Fontes. 1.3 Lei processual penal: fontes, eficácia, interpretação, analogia, imunidades. 1.4
Sistemas de processo penal. 2 Inquérito policial. 2.1 Histórico; natureza; conceito; finalidade; características;
fundamentos; titularidade; grau de cognição; valor probatório; formas de instauração; notitia criminis;
delatio criminis; procedimentos investigativos; indiciamento; garantias do investigado; conclusão; prazos. 2.2
Atribuições da polícia federal na persecução criminal: Lei nº 10.446/2002; jurisdição; competência; conexão
e continência; prevenção; questões e procedimentos incidentes. 2.3 Competência da justiça federal, dos
tribunais regionais federais, do STJ e do STF, conflito de competência. 3 Processo criminal: finalidade,
pressupostos e sistemas. 4 Ação penal. 4.1 Conceito, características, espécies e condições. 4.2 Sujeitos do
processo: juiz, Ministério Público, acusado e seu defensor, assistente, curador do réu menor, auxiliares da
justiça, assistentes, peritos e intérpretes, serventuários da justiça, impedimentos e suspeições. 5 Juizados
especiais criminais: aplicação na justiça federal. 6 Termo circunstanciado de ocorrência; atos processuais;
forma, lugar e tempo. 7 Provas. 7.1 Conceito, objeto, classificação e sistemas de avaliação. 7.2 Princípios
gerais da prova, procedimento probatório. 7.3 Valoração. 7.4 Ônus da prova. 7.5 Provas ilícitas. 7.6 Meios de
prova: perícias, interrogatório, confissão, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação,
documentos, indícios. 7.7 Busca e apreensão: pessoal, domiciliar, requisitos, restrições, horários. 8 Prisão.
8.1 Conceito, espécies, mandado de prisão e cumprimento. 8.2 Prisão em flagrante. 8.3 Prisão temporária.
8.4 Prisão preventiva. 8.5 Princípio da necessidade, prisão especial, liberdade provisória. 8.6 Fiança. 9
Sentença criminal. 9.1 Juiz, Ministério Público, acusado e defensor, assistentes e auxiliares da justiça. 9.2
Citação, intimação, interdição de direito. 9.3 Processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários
públicos. 9.4 Sentença: coisa julgada, habeas corpus, mandado de segurança em matéria criminal. 10
Processo criminal de crimes comuns. 11. Jurisprudência e Súmulas dos Tribunais Superiores.
LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 1. Lei nº 11.343/2006 e suas alterações (Tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecentes). 2. Lei nº 12.850/2013 e suas alterações (Crime organizado). 3. Lei nº 7.492/1986 (Crimes
contra o sistema Financeiro Nacional). 4. Lei nº 8.137/1990 e suas alterações (Crimes contra a ordem
econômica e tributária e as relações de consumo). 5. Lei nº 9.613/1998 e suas alterações (Lavagem de
dinheiro). 6. Lei nº 8.176/1991 (Crimes contra a ordem econômica). 7. Lei nº 8.072/1990 e suas alterações
(Crimes hediondos). 8. Lei nº 7.716/1989 e suas alterações (Crimes resultantes de preconceitos de raça ou
de cor). 9. Lei nº 9.455/1997 e suas alterações (Crimes de tortura). 10. Lei nº 9.605/1998 e suas alterações
(Crimes contra o meio ambiente). 11. Crimes de responsabilidade (Decreto-Lei nº 201/1967 e suas alterações,
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Lei nº 1.079/1950 e suas alterações e Lei nº 8.176/1991). 12. Lei nº 11.101/2005 e suas alterações (Crimes
falimentares). 13. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações (Crimes nas licitações e contratos da administração
pública). 14. Lei nº 13.869/2019 (Crimes de abuso de autoridade). 15. Lei nº 10.826/2003 e suas alterações
(Estatuto do desarmamento). 16 Lei nº 5.553/1968 e suas alterações (Apresentação e uso de documento de
identificação pessoal). 17 Lei nº 8.078/1990 e suas alterações (Código de proteção e defesa do consumidor).
18 Lei nº 6.001/1973 e suas alterações (Estatuto do Índio). 19. Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (Estatuto
da Criança e do Adolescente). 20. Lei nº 9.296/1996 (Interceptação telefônica). 21. Lei nº 12.037/2009 e suas
alterações. 22. Lei nº 4.737/1965 e suas alterações (Código Eleitoral). 23. Lei nº 7.210/1984 e suas alterações
(Execução penal). 24. Lei nº 5.250/1967 e suas alterações (Lei de Imprensa). 25. Lei nº 9.099/1995 e suas
alterações (Juizados especiais criminais). 26. Lei nº 13.146/2015 e suas alterações (Crimes previstos no
Estatuto da Pessoa com Deficiência). 27. Lei 10.741/2003 e suas alterações (Crimes cometidos contra idosos).
MEDICINA LEGAL: 1 Conceitos importâncias e divisões da medicina legal. 2 Corpo de delito, perícia e peritos
em medicina legal. 3 Documentos médico-legais. 3.1 Conceitos de identidade, de identificação e de
reconhecimento. 4 Principais métodos de identificação. 5 Lesões e mortes por ação contundente, por armas
brancas e por projéteis de arma de fogo comuns e de alta energia. 6 Conceito e diagnóstico da morte. 6.1
Fenômenos cadavéricos. 6.2 Cronotanatognose, comoriência e promoriência. 6.3 Exumação. 6.4 Causa
jurídica da morte. 6.5 Morte súbita e morte suspeita. 7 Exame de locais de crime. 7.1 Aspectos médico-legais
das toxicomanias e da embriaguez. 7.2 Lesões e morte por ação térmica, por ação elétrica, por baropatias e
por ação química. 8 Aspectos médico-legais dos crimes contra a liberdade sexual. 9 Asfixias por constrição
cervical, por sufocação, por restrição aos movimentos do tórax e por modificações do meio ambiente. 10
Aspectos médico-legais do aborto, infanticídio e abandono de recém-nascido. 11 Modificadores e avaliação
pericial da imputabilidade penal e da capacidade civil. 11.1 Doença mental, desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, perturbação mental. 12 Aspectos médico legais do testemunho, da confissão e da
acareação. 13 Aspectos médico-legais das lesões corporais e dos maus-tratos a menores e idosos
CRIMINALÍSTICA E CRIMINOLOGIA: 1 Criminologia. 1.1 Conceito. 1.2 Métodos: empirismo e
interdisciplinaridade. 1.3 Objetos da criminologia: delito, delinquente, vítima, controle social. 2 Funções da
criminologia. 2.1 Criminologia e política criminal. 2.2 Direito penal. 3 Modelos teóricos da criminologia. 3.1
Teorias sociológicas. 3.2 Prevenção da infração penal no Estado democrático de direito. 3.3 Prevenção
primária. 3.4 Prevenção secundária. 3.5 Prevenção terciária. 3.6 Modelos de reação ao crime. 4. Noções de
Criminalística. 4.1 Definições e objetivos. 4.2 Áreas de atuação da Criminalística. 5. Conceito de criminalística.
6. Prova. 6.2 Conceito e objeto da prova. 6.3 Tipos de prova: prova confessional, prova testemunhal, prova
documental e prova pericial. 6.4 Formas da prova: forma direta e indireta. 6.5 Corpo de delito: conceito. 7.
Locais de Crime: definição e classificação. 7.1 Preservação de locais de crime. 7.2 Vestígios e indícios
encontrados nos locais de crime. 8. Modalidades de perícias criminais.
23.2.5 CONHECIMENTOS GERAIS PARA O CARGO 2: B01 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4
Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase. 7 Sintaxe da
oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e verbal. 11
Semântica. 12 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República): Aspectos
gerais; Finalidade dos expedientes oficiais; Adequação da linguagem ao tipo de documento; Adequação do
formato do texto ao gênero.
RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; Tabelas verdade;
Equivalências; Leis de Morgan; Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e
probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos,
geométricos e matriciais.
49

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:40
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119423943600000048574278
Número do documento: 21111119423943600000048574278

Num. 51225599 - Pág. 49

ESTATÍSTICA: 1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas
descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 2 Probabilidade; Definições básicas e axiomas;
Probabilidade condicional e independência; Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Distribuição de
probabilidades; Função de probabilidade; Função densidade de probabilidade; Esperança e momentos;
Distribuições especiais; Distribuições condicionais e independência; Transformação de variáveis; Leis dos
grandes números; Teorema central do limite; Amostras aleatórias; Distribuições amostrais. 3 Inferência
estatística; Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades dos estimadores, suficiência; Estimação
intervalar: intervalos de confiança, intervalos de credibilidade; Testes de hipóteses: hipóteses simples e
compostas, níveis de significância e potência de um teste, teste t de Student, teste qui-quadrado. 4 Análise
de regressão linear; Critérios de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança; Modelos de regressão
linear; Inferência sobre os parâmetros do modelo; Análise de variância; Análise de resíduos. 5 Técnicas de
amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados; Tamanho
amostral.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade;
cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos
coletivos, sociais e políticos. 2 Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de
governo. 3 Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança
pública. 4 Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança,
adolescente, idoso, índio. 5. Direitos humanos na Constituição Federal. 6. Declaração Universal dos Direitos
Humanos. 7. Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Administração Pública e atividade administrativa: administração
direta e indireta; autarquias; fundações; empresas públicas; sociedades de economia mista; órgãos e agentes
públicos; conceito de administração; natureza e fins da administração; princípios básicos da administração. 2
Atos e Poderes administrativos. Poderes: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso de poder. Atos Administrativos: conceito;
elementos; atributos; classificação; espécies; extinção do ato, controle do ato administrativo: invalidação;
anulação e revogação. 3 Servidores públicos: organização do serviço público; normas constitucionais
pertinentes; deveres e direitos dos servidores; responsabilidade dos servidores; 4 Lei Complementar nº
85/2008 e suas alterações.
23.2.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 2: B01 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA
NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Infração penal: elementos, espécies. 2 Sujeito ativo e sujeito passivo da
infração penal. 3 Tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. 4 Imputabilidade penal. 5 Excludentes de ilicitude
e de culpabilidade. 6 Concurso de pessoas. 7 Crimes contra a pessoa. 8 Crimes contra o patrimônio. 9 Crimes
contra os costumes. 10 Dos crimes contra a família. 11 Crimes contra a fé pública. 12 Crimes contra a
administração pública.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Notitia criminis e o inquérito policial: Histórico, natureza,
conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de
instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do
investigado; conclusão; inquérito policial e o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público;
arquivamento e desarquivamento do inquérito policial. 3 Da prova: considerações gerais; Preservação de
local de crime; exame de corpo de delito e perícias em geral; Requisitos e ônus da prova; Nulidade da prova;
Documentos de prova; Reconhecimento de pessoas e coisas; Acareação; Indícios; Interrogatório e confissão;
perguntas ao ofendido; testemunhas; Busca e apreensão. 4. Da prisão cautelar: prisão em flagrante; prisão
preventiva; prisão temporária.
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR À MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL: 1 Tráfico ilícito e uso
indevido de substâncias entorpecentes - Lei nº 11.343/2006 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 2 Lei de tortura - Lei nº 9.455/1997 e suas alterações (aspectos penais e processuais penais). 3
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 4 Estatuto do desarmamento - Lei nº 10.826/2003 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 5 Crimes contra o meio ambiente - Lei nº 9.605/1998 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 6 Crimes hediondos (Lei n.º 8.072/90). 7. Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei
n.º 7.716/89). 8. Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003). 9 Crime organizado (Lei n.º 9.034/95). 10 Escuta
telefônica (Lei n.º 9.296/96). 11 Identificação Criminal (Lei n.º 10.054/2000). 12 Crimes contra a ordem
tributária (Lei n.º 8.137/90). 13 Abuso de Autoridade - Lei n.º 13.869/2019. 14. Lei nº.12.737/2013
INFORMÁTICA: 1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes
sociais. 2.2 Sistema operacional (ambiente Linux e Windows). 2.3 Acesso à distância a computadores,
transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 2.4 Edição de textos,
planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice). 3 Redes de computadores. 4 Conceitos
de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança
(antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5 Computação na nuvem (cloud computing). 6 Fundamentos da Teoria
Geral de Sistemas. 7 Sistemas de informação. 7.1 Fases e etapas de sistema de informação. 8 Teoria da
informação. 8.1 Conceitos de informação, dados, representação de dados, de conhecimentos, segurança e
inteligência. 9 Banco de dados. 9.1 Base de dados, documentação e prototipação. 9.2 Modelagem conceitual:
abstração, modelo entidade-relacionamento, análise funcional e administração de dados. 9.3 Dados
estruturados e não estruturados. 9.4 Banco de dados relacionais: conceitos básicos e características. 9.5
Chaves e relacionamentos. 9.6 Noções de mineração de dados: conceituação e características. 9.7 Noções de
aprendizado de máquina. 9.8 Noções de bigdata: conceito, premissas e aplicação. 10 Redes de comunicação.
10.1 Introdução a redes (computação/telecomunicações). 10.2 Camada física, de enlace de dados e
subcamada de acesso ao meio. 10.3 Noções básicas de transmissão de dados: tipos de enlace, códigos, modos
e meios de transmissão. 11 Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. 11.1
Terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e TCP/IP) e protocolos. 11.2
Interconexão de redes, nível de transporte. 12 Noções de programação Python e R. 13 API
(applicationprogramming interface). 14 Metadados de arquivos.
ARQUIVOLOGIA: 1 Arquivística. 1.1 Princípios e conceitos. 2 Políticas públicas de arquivo, legislação
arquivística. 3 Normas nacionais e internacionais de arquivo. 4 Sistemas e redes de arquivo. 5 Gestão de
documentos; implementação de programas de gestão de documentos. 6 Diagnóstico da situação arquivística
e realidade arquivística brasileira. 7 Protocolo. 7.1 Recebimento, registro, distribuição, tramitação e
expedição de documentos. 8 Funções arquivísticas. 8.1 Criação de documentos. 8.2 Aquisição de
documentos. 8.3 Classificação de documentos. 8.4 Avaliação de documentos. 8.5 Difusão de documentos.
8.6 Descrição de documentos. 8.7 Preservação de documentos. 9 Análise tipológica dos documentos de
arquivo. 10 Políticas de acesso aos documentos de arquivo. 11 Sistemas informatizados de gestão arquivística
56 de documentos. 11.1 Documentos digitais. 11.2 Requisitos. 11.3 Metadados. 12 Microfilmagem de
documentos de arquivo.
23.2.7 CONHECIMENTOS GERAIS PARA O CARGO 3: B02 – AGENTE DE INVESTIGAÇÃO
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4
Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase. 7 Sintaxe da
oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e verbal. 11
Semântica. 12 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República): Aspectos
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gerais; Finalidade dos expedientes oficiais; Adequação da linguagem ao tipo de documento; Adequação do
formato do texto ao gênero.
RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e
conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional); Proposições simples e compostas; Tabelas verdade;
Equivalências; Leis de Morgan; Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e
probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos,
geométricos e matriciais.
ESTATÍSTICA: 1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas
descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 2 Probabilidade; Definições básicas e axiomas;
Probabilidade condicional e independência; Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Distribuição de
probabilidades; Função de probabilidade; Função densidade de probabilidade; Esperança e momentos;
Distribuições especiais; Distribuições condicionais e independência; Transformação de variáveis; Leis dos
grandes números; Teorema central do limite; Amostras aleatórias; Distribuições amostrais. 3 Inferência
estatística; Estimação pontual: métodos de estimação, propriedades dos estimadores, suficiência; Estimação
intervalar: intervalos de confiança, intervalos de credibilidade; Testes de hipóteses: hipóteses simples e
compostas, níveis de significância e potência de um teste, teste t de Student, teste qui- quadrado. 4 Análise
de regressão linear; Critérios de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança; Modelos de regressão
linear; Inferência sobre os parâmetros do modelo; Análise de variância; Análise de resíd amostragem
aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados; Tamanho amostral.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e
coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade;
cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos
coletivos, sociais e políticos. 2 Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de
governo. 3 Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança
pública. 4 Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança,
adolescente, idoso, índio. 5. Direitos humanos na Constituição Federal. 6. Declaração Universal dos Direitos
Humanos. 7. Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Administração Pública e atividade administrativa: administração
direta e indireta; autarquias; fundações; empresas públicas; sociedades de economia mista; órgãos e agentes
públicos; conceito de administração; natureza e fins da administração; princípios básicos da administração. 2
Atos e Poderes administrativos. Poderes: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso de poder. Atos Administrativos: conceito;
elementos; atributos; classificação; espécies; extinção do ato, controle do ato administrativo: invalidação;
anulação e revogação. 3 Servidores públicos: organização do serviço público; normas constitucionais
pertinentes; deveres e direitos dos servidores; responsabilidade dos servidores; 4. Lei Complementar nº
85/2008 e suas alterações.
23.2.8 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO 3: B02 – AGENTE DE INVESTIGAÇÃO
NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Infração penal: elementos, espécies. 2 Sujeito ativo e sujeito passivo da
infração penal. 3 Tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. 4 Imputabilidade penal. 5 Excludentes de ilicitude
e de culpabilidade. 6 Concurso de pessoas. 7 Crimes contra a pessoa. 8 Crimes contra o patrimônio. 9 Crimes
contra os costumes. 10 Dos crimes contra a família. 11 Crimes contra a fé pública. 12 Crimes contra a
administração pública
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Notitia criminis e o inquérito policial: Histórico, natureza,
conceito, finalidade, características, fundamento, titularidade, grau de cognição, valor probatório, formas de
instauração, notitia criminis, delatio criminis, procedimentos investigativos, indiciamento, garantias do
investigado; conclusão; inquérito policial e o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público;
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arquivamento e desarquivamento do inquérito policial. 3 Da prova: considerações gerais; Preservação de
local de crime; exame de corpo de delito e perícias em geral; Requisitos e ônus da prova; Nulidade da prova;
Documentos de prova; Reconhecimento de pessoas e coisas; Acareação; Indícios; Interrogatório e confissão;
perguntas ao ofendido; testemunhas; Busca e apreensão. 4. Da prisão cautelar: prisão em flagrante; prisão
preventiva; prisão temporária.
NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR À MATÉRIA PENAL DE PROCESSUAL PENAL: 1 Tráfico ilícito e uso
indevido de substâncias entorpecentes - Lei nº 11.343/2006 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 2 Lei de tortura - Lei nº 9.455/1997 e suas alterações (aspectos penais e processuais penais). 3
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 4 Estatuto do desarmamento - Lei nº 10.826/2003 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 5 Crimes contra o meio ambiente - Lei nº 9.605/1998 e suas alterações (aspectos penais e processuais
penais). 6 Crimes hediondos (Lei n.º 8.072/90). 7. Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei
n.º 7.716/89). 8. Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003). 9 Crime organizado (Lei n.º 9.034/95). 10 Escuta
telefônica (Lei n.º 9.296/96). 11 Identificação Criminal (Lei n.º 10.054/2000). 12 Crimes contra a ordem
tributária (Lei n.º 8.137/90). 13 Abuso de Autoridade - Lei n.º 13.869/2019. 14. Lei nº.12.737/2013
INFORMÁTICA: 1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes
sociais. 2.2 Sistema operacional (ambiente Linux e Windows). 2.3 Acesso à distância a computadores,
transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 2.4 Edição de textos,
planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice). 3 Redes de computadores. 4 Conceitos
de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança
(antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5 Computação na nuvem (cloud computing). 6 Fundamentos da Teoria
Geral de Sistemas. 7 Sistemas de informação. 7.1 Fases e etapas de sistema de informação. 8 Teoria da
informação. 8.1 Conceitos de informação, dados, representação de dados, de conhecimentos, segurança e
inteligência. 9 Banco de dados. 9.1 Base de dados, documentação e prototipação. 9.2 Modelagem conceitual:
abstração, modelo entidade-relacionamento, análise funcional e administração de dados. 9.3 Dados
estruturados e não estruturados. 9.4 Banco de dados relacionais: conceitos básicos e características. 9.5
Chaves e relacionamentos. 9.6 Noções de mineração de dados: conceituação e características. 9.7 Noções de
aprendizado de máquina. 9.8 Noções de bigdata: conceito, premissas e aplicação. 10 Redes de comunicação.
10.1 Introdução a redes (computação/telecomunicações). 10.2 Camada física, de enlace de dados e
subcamada de acesso ao meio. 10.3 Noções básicas de transmissão de dados: tipos de enlace, códigos, modos
e meios de transmissão. 11 Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. 11.1
Terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e TCP/IP) e protocolos. 11.2
Interconexão de redes, nível de transporte. 12 Noções de programação Python e R. 13 API
(applicationprogramming interface). 14 Metadados de arquivos.
CONTABILIDADE GERAL: 1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 2 Patrimônio: componentes,
equação fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 3 Atos e fatos administrativos:
conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 4 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de
créditos e saldos. 5 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 6
Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de
escrituração, métodos e processos, regime de competência e regime de caixa. 7 Contabilização de operações
contábeis diversas: juros, descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/ cambial, folha de pagamento,
compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. 8 Balancete de verificação: conceitos, modelos
e técnicas de elaboração. 9 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo, composição. 10 Demonstração de
resultado de exercício: conceito, objetivo, composição. 11. Demonstração dos Fluxos de Caixa: Apresentação,
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aspectos conceituais, finalidades e normatização, forma de elaboração e seus elementos. Método direto e
indireto, fluxo operacional de investimento e de financiamento; 12. Estrutura das Normas Brasileiras de
Contabilidade: Resolução CFC nº1.328/2011.
23.2.9 CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE POLÍCIA CIENTÍFICA – PERITO OFICIAL
CRIMINAL – CARGOS 4 A 13
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras
de linguagem. 4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia.
7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9. Divisão silábica. 10. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros
vocálicos e consonantais e dígrafos. 11. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus
empregos no texto. 12. Locuções verbais. 13. Funções do “que” e do “se”. 14. Formação de palavras. 15.
Elementos de comunicação. 16. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos
ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 17. Concordância
verbal e nominal. 18. Regência verbal e nominal. 19. Colocação pronominal. 20. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. 21. Elementos de coesão. 22. Função textual dos vocábulos. 23. Variação
linguística.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1. Conceito de internet e intranet. 2. Conceitos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e
aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa,
de redes sociais e ferramentas colaborativas. 2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 3.
Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa
mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). 6. Periféricos de
computadores. 7. Noções básicas de editores de texto e planilhas eletrônicas (Microsoft Word, Microsoft
Excel, LibreOffice Writer e LibreOfficeCalc). 8. Segurança na internet: vírus de computadores; Spyware;
Malware; Phishing. 9. Transferência de arquivos pela internet. 10. Computação na nuvem.
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO: 1. Lógica: proposições, valores verdadeiro/falso, conectivos “e” e “ou”,
implicação, negação, proposições compostas, proposições equivalentes, tabelas-verdade. 2. Números
racionais e suas operações. 3. Porcentagem e proporcionalidade. 4. Conjuntos e suas operações. 5. Diagramas
lógicos. 6. Álgebra básica: equações e sistemas do primeiro grau. 7. Medidas de comprimento, massa, área,
volume e tempo. 8. Geometria básica: polígonos, ângulos, perímetro e área. 9. Princípios simples de
contagem e probabilidade.
23.2.10 CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA TODOS OS CARGOS DE POLÍCIA CIENTÍFICA – PERITO
OFICIAL CRIMINAL – CARGOS 4 A 13
CRIMINALÍSTICA: 1. Noções de Criminalística: conceito e objetivos. 2. Doutrina Criminalística: postulados e
princípios. 3. Áreas de atuação da Criminalística. 4. Prova: conceito e objeto da prova. 4.1 Tipos de prova:
prova confessional, prova testemunhal, prova documental e prova pericial. 4.2 Formas da prova: forma direta
e indireta. 5. Perícia: definição, requisição e prazos. 6. Corpo de delito. 7. Exame de corpo de delito e outras
perícias previstas no CPP. 8. Vestígios de interesse forense e suas classificações. 9. Peritos. 10. Documentos
criminalísticos. 11. Cadeia de custódia de vestígios. 12. Locais de Crime: definição e classificação. 13.
Isolamento e preservação de locais de crime.
MEDICINA LEGAL: 1. Conceito, importância e divisões da medicina legal. 2. Documentos médico-legais:
conteúdo e importância. 3. Conceitos de identidade, de identificação e de reconhecimento. 3.1 Principais
métodos de identificação. 4. Perícia médico-legal: perícias médico-legais, perícia, peritos. 5. Traumatologia
forense. 5.1 Energia de ordem física. 5.2 Energia de ordem mecânica. 5.3 Energia de ordem físico-química. 6.
Tanatologia forense: causas jurídicas da morte, diagnóstico de realidade da morte. 6.1 Morte natural e morte
violenta. 6.2 Fenômenos cadavéricos. 6.3 Cronotanatognose, comoriência e premoriência. 6.4 Destinos do
cadáver.
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Direito administrativo: conceito, fontes e princípios. 2.
Administração direta e indireta. 3. Órgãos públicos. 4. Agentes públicos. 5. Processo Administrativo. 6.
Poderes administrativos. 7. Ato administrativo. 8. Serviços públicos. 9. Bens Públicos. 10. Improbidade
Administrativa. 11. Responsabilidade Civil do Estado. 12. Lei Complementar nº 85/2008 e suas alterações.
NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1. Aplicação da Lei Penal no tempo e no espaço. 2. Do Crime: elementos e
sujeitos. 3. Fato típico. 4. Ilicitude e suas excludentes. 5. Culpabilidade e suas excludentes. 6. Concurso de
Pessoas. 7. Crimes em espécie: crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade
sexual e crimes contra a administração pública.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1. Inquérito Policial. 2. Da Prova. 3. Da Prisão, Medidas Cautelares
e Liberdade Provisória.
23.2.11 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE POLÍCIA CIENTÍFICA – PERITO OFICIAL
CRIMINAL
CARGO 4: C01 – PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: GERAL
CRIMINALÍSTICA APLICADA: 1. Locais de crime: conceituação e classificação. 1.1 Isolamento e preservação
de local de crime. 1.2 Levantamentos dos locais de crime contra a pessoa e contra o patrimônio. 1.3 Padrões
de busca de vestígios. 1.4 Documentação do local. 1.5 Locais de morte violenta: Local de morte por arma de
fogo; Local de morte por instrumentos contundentes, cortantes, perfurantes ou mistos; Local de Acidente de
transito e Local de morte provocada por asfixia. 1.6 Perinecroscopia. 1.7 Reprodução Simulada. 2.
Documentoscopia Forense: conceito e histórico com três ciclos (empirismo romântico, empirismo científico
e sinceridade técnico- científica). 2.1 Conceito de documento e seu aspecto jurídico. 2.2 Nomenclatura
técnica dos documentos. 2.3 Adulterações mais comuns. 2.4 Perícias documentoscópica. 2.5 Grafoscopia:
origem etimológica e conceito. 2.6 Princípios fundamentais e leis do grafismo. 2.7 Gesto gráfico. 2.8
Falsificações. 2.9 A perícia grafoscópica. 2.10 Colheita de padrões. 2.11 Decreto Federal 9.278/18
(Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, que assegura validade nacional às Carteiras de
Identidade e regula sua expedição). 3. Balística Forense. 3.1 Armas de fogo: conceito e classificação. 3.2
Cartucho de munição de arma de fogo: conceito e divisão. 3.3 Identificação das armas de fogo. 3.4 Distância
e efeitos dos tiros. 3.5 Incapacitação balística. 3.6 Tiro acidental, tiro involuntário e acidente de tiro. 3.7
Exames periciais em balística. 4. Papiloscopia Forense: conceito e divisão. 4.1 Postulação da papiloscopia:
perenidade, imutabilidade, variabilidade e classificabilidade. 4.2 Dactiloscopia: conceito, desenho digital,
impressão digital, componentes de uma impressão digital, classificação das impressões digitais (tipos
fundamentais e tipos especiais). 4.3 Levantamento papiloscópico em local de crime. 4.4 Pontos
característicos e o confronto papiloscópico. 4.5 Poroscopia.
CARGO 5: C02 – PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: BIOLOGIA
CRIMINALÍSTICA APLICADA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE FORMAÇÃO EM BIOLOGIA: 1.
Locais de crime: conceituação e classificação. 1.1 Isolamento e preservação de local de crime. 1.2
Levantamentos dos locais de crime contra a pessoa e contra o patrimônio. 1.3 Padrões de busca de vestígios.
1.4 Documentação do local. 1.5 Locais de morte violenta: Local de morte por arma de fogo; Local de morte
por instrumentos contundentes, cortantes, perfurantes ou mistos; Local de Acidente de transito e Local de
morte provocada por asfixia. 1.6 Perinecroscopia. 1.7 Reprodução Simulada. 2. Ecologia dos biomas
paraibanos.2.1 Características dos solos dosecossistemas.2.2 Espécies arbóreas. 3. Fitossociologia dos
ecossistemas paraibanos. 4. Espécies da fauna paraibana répteis, aves e mamíferos. 5.Alterações antrópicas
nos ecossistemas florestais: causas, efeitos, prevenção, dinâmica e combate. 6. Entomologia Forense.6.1
Métodos de estimativa do IPM. 6.2 Espécies paraibanas de Diptera e Coleoptera. 7. Genética: Fundamentos
de Genética. 7.1. Estrutura da molécula de DNA e propriedades. 7.2. Coleta de amostras biológicas,
degradação, contaminação e preservação do DNA. 7.3. Técnicas de Extração de DNA. 7.4. Reação da cadeia
da polimerase e seus artefatos. 7.5. Sequenciamento de DNA. 7.6. Quantificação de DNA. 7.7. Marcadores
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moleculares, polimorfismo de DNA de interesse forense (STRs e marcadores de linhagem). 7.8. Eletroforese
capilar. 7.9. Identificação humana nos desastres em massa. 7.10.A Rede Integrada de Bancos Perfis Genéticos.
7.11. Princípios básicos de genética de populações e probabilidades. 7.12. Avaliação estatística da evidência
genética. 8. Noções gerais de biologia celular e histologia.
CARGO 6: C03 – PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: ENGENHARIA
CRIMINALÍSTICA APLICADA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE FORMAÇÃO EM ENGENHARIA: 1.
Locais de crime: conceituação e classificação. 1.1 Isolamento e preservação de local de crime. 1.2
Levantamentos dos locais de crime contra a pessoa e contra o patrimônio. 1.3 Padrões de busca de vestígios.
1.4 Documentação do local. 1.5 Locais de morte violenta: Local de morte por arma de fogo; Local de morte
por instrumentos contundentes, cortantes, perfurantes ou mistos; Local de Acidente de transito e Local de
morte provocada por asfixia. 1.6 Perinecroscopia. 1.7 Reprodução Simulada. 2. Física Básica. 2.1 Mecânica:
introdução à física e ao estudo dos movimentos. 2.2 Movimento: retilíneo uniforme, acelerado e retardado,
movimentos circulares. 2.3 Dinâmica e Cinemática. 2.4 Leis de Newton e suas aplicações: princípio de massa;
atrito e plano inclinado; princípio da inércia; princípio da ação e reação; gravitação universal. 2.5Trabalho,
potência e transformações de Energia Mecânica (potencial, cinética e elástica), conservação de energia. 2.6
Eletricidade básica: cargas elétricas em repouso; campo elétrico; potencial elétrico e capacitores; cargas
elétricas em movimento; corrente elétrica; associação de resistores; circuitos elétricos; principais grandezas
elétricas; principais conceitos sobre eletricidade; Lei de Ohm. 3. Geoposicionamento.3.1 Sistemas
sensores.3.2 Característica.3.3 Interpretação de imagens e aplicação. 4. Combate a Incêndio.4.1 Classes de
incêndios.4.2 Sistemas de detecção e alarme.4.3 Sistema de proteção por extintores portáteis, tipos,
inspeção, manutenção e recarga. 5. Segurança no trabalho. 5.1 Engenharia de segurança do trabalho: higiene
do trabalho; doenças profissionais e doenças do trabalho; avaliação e controle de riscos profissionais;
prevenção e controle de riscos em máquinas; equipamentos e instalações.5.2normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego: NR 9, NR 10, NR 12, NR 17, NR 19, NR 20, NR 23, NR 35. 6.Informática e
programas computacionais: AutoCAD e SketchUp.
CARGO 7: C04 – PERITO OFICIAL CRIMINAL – ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CRIMINALÍSTICA APLICADA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO: 1. Locais de crime: conceituação e classificação. 1.1. Isolamento e preservação de local de
crime. 1.2. Levantamentos dos locais de crime contra a pessoa e contra o patrimônio. 1.3. Padrões de busca
de vestígios. 1.4. Documentação do local. 1.5. Locais de morte violenta: Local de morte por arma de
fogo;Local de morte por instrumentos contundentes, cortantes, perfurantes ou mistos, Local de Acidente de
transito e Local de morte provocada por asfixia. 1.6. Perinecroscopia. 1.7. Reprodução Simulada. 2.
Fundamentos de computação. 2.1. Organização e arquitetura de computadores. 2.2. Componentes de um
computador (hardware e software). 2.3. Sistemas de entrada, saída e armazenamento. 2.4 Sistemas
Operacionais: Microsoft Windows, Linux e macOS. 3. Tecnologias de virtualização de plataformas:
emuladores, máquinas virtuais, para virtualização. 4. Tecnologia de Nuvem. 5. RAID: tipos, características e
aplicações. 6. Sistemas de arquivos NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, EXT4, XFS, JFS, HPFS:
características, metadados e organização física. 6.1. Técnicas de recuperação de arquivos apagados. 7.
Linguagens de programação. 7.1. Noções de linguagens procedurais: tipos de dados elementares e
estruturados, funções e procedimentos. 7.2. Noções de linguagens de programação orientadas a objetos:
objetos, classes, herança, polimorfismo, sobrecarga de métodos. 7.3. Desenvolvimento web: Servlets, JSP,
Ajax, PHP, ASP, frameworks JSF e Hibernate. 8.Engenharia reversa. 8.1. Técnicas e ferramentas de
descompilação de programas. 8.2.Debuggers. 8.3. Análise de código malicioso: vírus, backdoors,keyloggers,
worms e outros. 8.4. Ofuscação de código. 8.5 Compactadores de código executável. 9. Bancos de dados. 9.1.
Arquitetura, modelos lógicos e representação física. 9.2. Implementação de SGBDs relacionais. 9.3.
Transações: características e análise de logs. 9.4. Sistemas de Backup. 9.5. Microsoft SQL Server, Oracle,
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Paradox, MySQL, PostgreSQL. 10. Redes de comunicação de dados. 10.1 Meios de transmissão. 10.2. Técnicas
básicas de comunicação. 10.3 Técnicas de comutação de circuitos, pacotes ecélulas. 10.4. Topologia de redes
de computadores. 10.5. Tipos de serviço e QoS. 10.6. Elementos de interconexão de redes de computadores
(gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores). 10.7. Arquitetura e protocolo de redes de
comunicação. 10.8. Modelo de referência OSI. 10.9. Arquitetura TCP/IP.10.10. Arquitetura cliente-servidor.
10.11. Tecnologias de redes locais e de longa distância. 10.12. Redes de alta velocidade. 10.13. Redes ATM e
frame-relay. 10.14.Aplicações de redes, inclusive de telefonia, da Internet e de redes de TV. 11. Segurança da
informação. 11.2. Biometria. 11.3. Esteganografia. 11.4. Criptografia. 11.4.1 Noções de criptografia. 11.4.2
Sistemas criptográficos simétricos e de chave pública. 11.4.3 Certificação digital. 11.4.4Modos de operação
de cifras. 11.4.5 Algoritmos RSA, AES e RC4. 11.4.6 Hashes criptográficos: algoritmos MD-5,SHA-1 e SHA-2,
colisões. 12. Segurança de redes de computadores. 12.1 Firewall, sistemas de detecção de intrusão (IDS),
antivírus, NAT, VPN. 12.2 Tráfego de dados de serviços e programas usados na Internet. 12.3 Segurança de
redes sem fio: EAP, WEP, WPA, WPA2.12.4Ataques a redes de computadores. 13. Perícia Forense em
Dispositivos Móveis 13.1 Sistemas Operacionais Móveis: Android e IOS.
CARGO 8: C05 – PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGAL – ÁREA: GERAL
MEDICINA LEGAL: 1. Sexologia forense: a himenologia, diagnóstico da gravidez, parto e puerpério,
infanticídio, sexualidade anômala e criminosa, crimes contra a liberdade sexual e suas perícias. 2.
Antropologia forense: identidade e identificação. 2.1. Identificação médico-legal e judiciária. 3.
Traumatologia forense: lesões produzidas por instrumentos contundentes, cortantes, perfurantes,
perfurocortantes, perfurocontundentes, cortocontundentes; lesões produzidas por explosões, pela ação da
temperatura, radiação, eletricidade, pressão atmosférica.4. Asfixiologia forense: enforcamento,
estrangulamento, esganadura, sufocação, afogamento, asfixia por gases tóxicos. 5. Toxicologia forense:
alimento, medicamento, veneno, espécie de veneno, vias de penetração, defesa orgânica. 5.1. Fatores que
influenciam e modo de ação dos venenos, eliminação, sintomas, socorro, necropsia e perícia toxicológica.
5.2. Embriaguez alcoólica: aspectos médico-legais. 6. Tanatologia forense: a vida e a morte, mortes
anatômica, histológica, aparente, relativa, intermediária e real, sinais de morte real, diagnóstico da morte,
inumação, exumação, cremação (aspectos médico-legais) e embalsamamento, determinação do tempo de
morte, putrefação, transformações especiais do cadáver, lesões intra vitam e post mortem, mortes súbita e
agônica, sobrevida. 7. Necropsia. 8. Exame pericial indireto.
CARGO 9: C06 – PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGAL – ÁREA: PSIQUIATRIA
MEDICINA LEGAL E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE PSIQUIATRIA: 1. Sexologia forense: a
himenologia, diagnóstico da gravidez, parto e puerpério, infanticídio, sexualidade anômala e criminosa,
crimes contra a liberdade sexual e suas perícias. 2. Antropologia forense: identidade e identificação. 2.1.
Identificação médico-legal e judiciária. 3. Traumatologia forense: lesões produzidas por instrumentos
contundentes, cortantes, perfurantes, perfurocortantes, perfurocontundentes, cortocontundentes; lesões
produzidas por explosões, pela ação da temperatura, radiação, eletricidade, pressão atmosférica. 4.
Asfixiologia forense: enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocação, afogamento, asfixia por gases
tóxicos. 5. Toxicologia forense: alimento, medicamento, veneno, espécie de veneno, vias de penetração,
defesa orgânica. 5.1. Fatores que influenciam e modo de ação dos venenos, eliminação, sintomas, socorro,
necropsia e perícia toxicológica. 5.2. Embriaguez alcoólica: aspectos médico-legais. 6. Tanatologia forense: a
vida e a morte, mortes anatômica, histológica, aparente, relativa, intermediária e real, sinais de morte real,
diagnóstico da morte, inumação, exumação, cremação (aspectos médico-legais) e embalsamamento,
determinação do tempo de morte, putrefação, transformações especiais do cadáver, lesões intra vitam e
post mortem, mortes súbita e agônica, sobrevida. 7. Necropsia. 8. Exame pericial indireto. 9. Perícias
psiquiátricas em matéria criminal e penitenciária. 10. Psiquiatria Forense. 11. Modificadores e avaliação
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pericial da imputabilidade penal e da capacidade civil. 12. Aspectos médico legais do testemunho, da
confissão e da acareação.
CARGO 10: C07 – PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGAL – ÁREA: PATOLOGIA
MEDICINA LEGAL E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE PATOLOGIA: 1. Sexologia forense: a
himenologia, diagnóstico da gravidez, parto e puerpério, infanticídio, sexualidade anômala e criminosa,
crimes contra a liberdade sexual e suas perícias. 2. Antropologia forense: identidade e identificação. 2.1.
Identificação médico-legal e judiciária. 3. Traumatologia forense: lesões produzidas por instrumentos
contundentes, cortantes, perfurantes, perfuro-cortantes, perfuro-contundentes, corto-contundentes; lesões
produzidas por explosões, pela ação da temperatura, radiação, eletricidade, pressão atmosférica. 4.
Asfixiologia forense: enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocação, afogamento, asfixia por gases
tóxicos. 5. Toxicologia forense: alimento, medicamento, veneno, espécie de veneno, vias de penetração,
defesa orgânica. 5.1. Fatores que influenciam e modo de ação dos venenos, eliminação, sintomas, socorro,
necropsia e perícia toxicológica. 5.2. Embriaguez alcoólica: aspectos médico- legais. 6. Tanatologia forense: a
vida e a morte, mortes anatômica, histológica, aparente, relativa, intermediária e real, sinais de morte real,
diagnóstico da morte, inumação, exumação, cremação (aspectos médico-legais) e embalsamamento,
determinação do tempo de morte, putrefação, transformações especiais do cadáver, lesões intra vitam e
post mortem, mortes súbita e agônica, sobrevida. 7. Necropsia. 8. Exame pericial indireto. 9. Patologia Geral
e Especial.
CARGO 11: C08 – PERITO OFICIAL ODONTO-LEGAL – ÁREA: GERAL
MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL: 1. Odontologia legal no Brasil e aspectos históricos. 2. Lei nº 5.081/1966
(regulamenta o exercício da odontologia no Brasil). 3. Documentos médico-legais e odonto-legais. 4.
Traumatologia forense. Traumatologia forense: lesões produzidas por instrumentos contundentes, cortantes,
perfurantes, perfurocortantes, perfuro-contundentes, corto-contundentes; lesões produzidas por explosões,
pela ação da temperatura, radiação, eletricidade, pressão atmosférica, energias ionizantes e não-ionizantes.
5. Asfixiologia forense: enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocação, afogamento, asfixia por
gases tóxico, confinamento e gases inertes.6. Tanatologia forense: a vida e a morte, mortes anatômica,
histológica, aparente, relativa, intermediária e real, sinais de morte real, diagnóstico da morte, inumação,
exumação, cremação (aspectos médico-legais) e embalsamamento, determinação do tempo de morte,
putrefação, transformações especiais do cadáver, lesões intra vitam e post mortem, mortes súbita e agônica,
sobrevida. 8. Princípios de identificação humana. 9. Antropologia forense. 9.1 Conceitos fundamentais. 9.2
Exumações em sepulturas regulares ou clandestinas; técnicas de escavação em sepulturas coletivas (valas
comuns). 9.3 Ossadas: principais métodos para diagnóstico da espécie. 9.4 Estimativa do sexo, da idade, da
estatura, do fenótipo e da cor da pele por meio do estudo do crânio ou por outras técnicas sem ossadas e
restos humanos. 9.5 Estimativa de idade por meio do estudo dos dentes. 10. Reconstrução facial forense. 11.
Marcas de mordidas: metodologias de coleta e estudo comparativo. 11.2. Importância da interpretação
radiográfica e exames de imagem na identificação odontológica. 12. Desastres em massa. 12.1 Conceituação
e classificação. 12.2 Planos de contingência. 12.3 Importância da odontologia nos desastres de massa. 12.4
Protocolos de identificação de vítimas de desastre. 13. Lesões corporais. 13.1 Conceitos e interpretação do
Art. 129 do Código Penal. 13.2 Perícias odontológicas das lesões do aparelho estomatogmático. 13.3
Traumatismo dentário. 13.4 Avaliação do dano em odontologia. 14. Noções de genética forense. 14.1 Técnica
de PCR. 14.2 Técnicas de identificação utilizando o DNA.14.3 Técnicas de coleta e armazenamento de
vestígios biológicos. 15. Documentação odontológica.
CARGO 12: C09 – PERITO OFICIAL QUÍMICO-LEGAL – ÁREA: GERAL
QUÍMICA, TOXICOLOGIA FORENSE, FARMACOLOGIA E GENÉTICA FORENSE: 1. Química Geral e Inorgânica:
Conceitos básicos da matéria. 1.1. Estrutura atômica. 1.2 Conceito de mol, massa molar, volume molar 1.3.
Classificação periódica dos elementos. 1.3. Ligações químicas. 1.4. Funções químicas. 1.5. Conceito,
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propriedades e nomenclatura dos ácidos, bases, sais e óxidos. 1.6. Reações químicas. 1.7. Cálculo
estequiométrico. 1.8. Química de coordenação. 2. Química Orgânica: Ligação química e estrutura molecular
em moléculas orgânicas. 2.1. Grupos funcionais. 2.2. Propriedades físicas dos compostos orgânicos. 2.3.
Estereoquímica. 2.4. Propriedades químicas dos compostos orgânicos. 2.5. Estudos dos grupos funcionais e
reações dos compostos orgânicos e seus mecanismos. 3. Química analítica. 3.1 Química analítica qualitativa.
3.2. Química analítica quantitativa. 3.3. Análise gravimétrica. 3.4. Análise volumétrica. 3.5. Análise estatística
de dados. 3.6. Validação de metodologias analíticas. 3.7. Técnicas de extração e preparo de amostras
(extração líquido-líquido, SPE, SPME, derivatização). 3.8. Técnicas espectroscópicas: absorção molecular na
região do infravermelho (infravermelho com transformada de Fourier, reflectância total atenuada); visível e
ultravioleta; absorção atômica (chama, forno de grafite e fonte contínua); emissão atômica (espectrometria
de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado). 3.9. Técnicas de separação (cromatografia em
camada delgada, cromatografia em fase gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência). 3.10.
Espectrometria de massa (quadrupolo, ion trap, espectrometria de massa com plasma indutivamente
acoplado). 3.11. Eletrofose capilar. 3.12. Droga de abuso: conceitos, classificação, dependência; tolerância e
aspectos legais. 3.13. Análise de drogas de abuso. 3.13.1. Exame preliminares e definitivos. 3.14. Análise de
fraude em medicamentos. 4. Legislação específica: Portaria SVS/MS nº 344/1998. Portaria MJSP 240/2019,
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, Norma ISO 17.025.5.Toxicologia Forense: Conceitos básicos de
toxicologia. 5.1. Classificação toxicológica. 5.2. Agentes tóxicos gasosos e voláteis. 5.3. Agentes tóxicos metahemoglobinizantes. 5.4. Metais pesados. 5.5. Agentes psicotrópicos. 5.6. Praguicidas. 5.7. Análises
toxicológicas em amostras biológicas usuais e alternativas in vivo e post mortem. 5.8. Identificação e
determinação de poluentes, drogas, agrotóxicos e fertilizantes. 5.9. Quantificação de analitos e interpretação
do resultado toxicológico.6. Farmacologia. 6.1. Farmacocinética. 6.2. Farmacodinâmica. 6.3. Substâncias que
atuam em nível de sistema nervoso central: relação estrutura/atividade de psicofármacos; hipnóticos e
sedativos; álcoois alifáticos; anestésicos gerais; estimulantes do sistema nervoso central; neurolépticos;
antidepressivos; opiáceos; alucinógenos. 7. Genética Forense: estrutura e funções dos genes, polimorfismos
de DNA de interesse forense, marcadores de linhagem, técnicas básicas aplicadas a genética forense,
evidências biológicas de interesse forense, e Rede Integrada de Bancos Perfis Genéticos.
CARGO 13: C10 – PERITO OFICIAL QUÍMICO-LEGAL – ÁREA: QUÍMICA
QUÍMICA: 1. Química geral e Inorgânica. 1.1 Conceitos básicos da matéria. 1.2 Estrutura atômica. 1.3
Classificação periódica dos elementos. 1.4 Ligações químicas. 1.5 Funções químicas. Conceito, propriedades
e nomenclatura. 1.6. Ácidos, bases, sais e óxidos. 1.7 Reações químicas. 1.8 Cálculo estequiométrico. 1.9
Química de coordenação. 1.10 Radioatividade. 2. Química Orgânica. 2.1 Fundamentos da química orgânica.
2.2 Ligação química e estrutura molecular em moléculas orgânicas. 2.3 Grupos funcionais. 2.4 Propriedades
físicas dos compostos orgânicos. 2.5 Propriedades químicas dos compostos orgânicos. 2.6 Estereoquímica.
2.7 Estudos dos grupos funcionais e reações dos compostos orgânicos e seus mecanismos. 2.8 Biomoléculas
(Lipídios, Carboidratos, Aminoácidos e Proteínas). 3. Físico-Química. 3.1 Propriedades dos gases e líquidos.
3.2 Termodinâmica química. 3.3 Equilíbrio químico. 3.4 Cinética química.4. Química analítica. 4.1 Química
analítica qualitativa. 4.2 Química analítica quantitativa. 4.3 Análise gravimétrica. 4.4 Análise volumétrica. 4.5
Análise estatística de dados. 4.6 Validação de metodologias analíticas. 4.7 Técnicas de extração e preparo de
amostras (extração líquido-líquido, SPE, SPME, derivatização). 4.8 Cromatografia em camada delgada. 4.9
Análise instrumental: Espectroscopia Atômica (Emissão e Absorção Atômica), Espectroscopia Molecular (UVVis, Infravermelho, Raman, fluorescência e fosforescência), Cromatografia líquida e gasosa, Espectrometria
de Massas.5. Química ambiental. 5.1 Processos químicos poluidores do ar, da água e no solo. 5.2 Poluição
provocada por radiação, dejetos químicos e biológicos. 5.3 Tratamento de esgoto doméstico, de água de rios
e de efluentes produzidos por indústrias antes do lançamento em águas de rios. 5.4 Determinações físicoquímicas em amostras aquosas: metais, haletos, compostos fosforados, nitrogenados e sulfurados, oxigênio
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dissolvido, cor, dureza, turbidez, pH, demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio
(DBO), sólidos (totais, suspensos, dissolvidos e sedimentáveis). 5.5 Combustíveis fósseis e mudanças
climáticas. 5.6 Química verde. 6. Quimiometria. 6.1 Análise estatística e multivariada de dados experimentais.
6.2 Planejamento e otimização de experimentos. 6.3 Validação de metodologias analíticas instrumentais. 6.4.
Tecnologias de processos químicos associadas aos setores forense, petroquímico, farmacêutico, alimentício,
agroquímico, ambientais e sanitários. 7. Química Aplicada. 7.1 Drogas de abuso: conceitos, classificação e
aspectos legais. 7.2 Análise de drogas de abuso (métodos gerais de extração, separação análise e
identificação). 7.3 Química de solventes, combustíveis e explosivos: explosões mecânicas e químicas,
explosivos químicos e suas características, resíduos de explosivos químicos, noções de refino de petróleo,
análise e caracterização da gasolina, diesel, biodiesel, etanol e metanol.
23.2.12 CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE APOIO TÉCNICO – CARGOS 14 A 17
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia.
7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9. Divisão silábica. 10. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros
vocálicos e consonantais e dígrafos. 11. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus
empregos no texto. 12. Locuções verbais. 13. Funções do “que” e do “se”. 14. Formação de palavras. 15.
Elementos de comunicação. 16. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos
ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 17. Concordância
verbal e nominal. 18. Regência verbal e nominal. 19. Colocação pronominal. 20. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. 21. Elementos de coesão. 22. Função textual dos vocábulos. 23. Variação
linguística.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1. Conceito de internet e intranet. 2. Conceitos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e
aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa,
de redes sociais e ferramentas colaborativas. 2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 3.
Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa
mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). 6. Periféricos de
computadores. 7. Noções básicas de editores de texto e planilhas eletrônicas (Microsoft Word, Microsoft
Excel, LibreOffice Writer e LibreOfficeCalc). 8. Segurança na internet: vírus de computadores; Spyware;
Malware; Phishing. 9. Transferência de arquivos pela internet. 10. Computação na nuvem.
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO: 1. Lógica: proposições, valores verdadeiro/falso, conectivos “e” e “ou”,
implicação, negação, proposições compostas, proposições equivalentes, tabelas-verdade. 2. Números
racionais e suas operações. 3. Porcentagem e proporcionalidade. 4. Conjuntos e suas operações. 5. Diagramas
lógicos. 6. Álgebra básica: equações e sistemas do primeiro grau. 7. Medidas de comprimento, massa, área,
volume e tempo. 8. Geometria básica: polígonos, ângulos, perímetro e área. 9. Princípios simples de
contagem e probabilidade.
23.2.13 CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA TODOS OS CARGOS DE APOIO TÉCNICO – CARGOS 14
A 17
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. 2.
Administração direta e indireta. 3. Órgãos públicos. 4. Agentes públicos. 5. Processo Administrativo. 6.
Poderes administrativos. 7. Ato administrativo. 8. Serviços públicos. 9. Bens Públicos. 10. Improbidade
Administrativa. 11. Responsabilidade civil do Estado. 12. Lei Complementar nº 85/2008 e suas alterações.
NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1. Aplicação da Lei Penal no tempo e no espaço. 2. Do Crime: elementos e
sujeitos. 3. Fato típico. 4. Ilicitude e suas excludentes. 5. Culpabilidade e suas excludentes. 6. Concurso de
Pessoas. 7. Crimes em espécie: crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade
sexual e crimes contra a administração pública.
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NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1. Inquérito Policial. 2. Da Prova. 3. Da Prisão, Medidas Cautelares
e Liberdade Provisória. IV. Noções de Direitos Humanos 1. Direitos humanos na Constituição Federal. 2. A
Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos. 3. Declaração Universal dos Direitos
Humanos. 4. Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
23.2.14 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE APOIO TÉCNICO
CARGO 14: D01 – TÉCNICO EM PERÍCIA - ÁREA: GERAL
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA, MEDICINA LEGAL E CRIMINALÍSTICA: 1. Arquivologia. 1.1. Arquivística:
princípios e conceitos. 1.2. Gestão da informação e de documentos. 1.2.1 Protocolo: recebimento, registro,
distribuição, tramitação e expedição de documentos. 1.2.2 Classificação de documentos de arquivo. 1.2.3
Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. 1.2.4 Tabela de temporalidade de documentos de
arquivo. 1.3. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. 1.4. Preservação e
conservação de documentos de arquivo. 1.5. Tipologias documentais e suportes físicos: microfilmagem;
automação; preservação, conservação e restauração de documentos. 1.6. Políticas de acesso aos
documentos de arquivo. 1.7. Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. 1.7.1
Documentos digitais. 1.7.2 Requisitos. 1.7.3 Metadados. 2. Noções de Medicina Legal: Conceito, importância
e divisões da medicina legal. 2.1. Conceitos de identidade, de identificação e de reconhecimento. 2.2.
Principais métodos de identificação. 2.3. Traumatologia forense. 2.3.1 Energia de ordem física. 2.3.2 Energia
de ordem mecânica. 2.3.3 Energia de ordem físico- química. 2.4. Tanatologia forense: causa jurídica da morte,
diagnóstico de realidade da morte. 2.4.1 Morte natural e morte violenta. 2.4.2 Fenômenos cadavéricos. 2.4.3
Cronotanatognose, comoriência e premoriência. 2.4.4 Destinos do cadáver.3. Noções de Criminalística:
conceito e objetivos. 3.1. Doutrina Criminalística: postulados e princípios. 3.2. Áreas de atuação da
Criminalística. 3.3. Prova: conceito e objeto da prova. 3.4. Tipos de prova: prova confessional, prova
testemunhal, prova documental e prova pericial. 3.5. Formas da prova: forma direta e indireta. 3.6. Corpo de
delito. 3.7. Exame de corpo de delito e outras perícias previstas no CPP. 3.8. Vestígios de interesse forense e
suas classificações. 3.9. Peritos. 3.10. Documentos criminalísticos. 3.11. Cadeia de custódia de vestígios. 3.12.
Locais de Crime: definição e classificação. 3.13. Isolamento e preservação de locais de crime.
CARGO 15: D02 – PAPILOSCOPISTA – ÁREA: GERAL
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA, MEDICINA LEGAL E PAPILOSCOPIA FORENSE: 1. Arquivologia. 1.1. Arquivística:
princípios e conceitos. 1.2. Gestão da informação e de documentos. 1.2.1 Protocolo: recebimento, registro,
distribuição, tramitação e expedição de documentos. 1.2.2 Classificação de documentos de arquivo. 1.2.3
Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. 1.2.4 Tabela de temporalidade de documentos de
arquivo. 1.3. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. 1.4. Preservação e
conservação de documentos de arquivo. 1.5. Tipologias documentais e suportes físicos: microfilmagem;
automação; preservação, conservação e restauração de documentos. 1.6. Políticas de acesso aos
documentos de arquivo. 1.7. Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. 1.7.1
Documentos digitais. 1.7.2 Requisitos. 1.7.3 Metadados. 2. Noções de Medicina Legal: Conceito, importância
e divisões da medicina legal. 2.1. Conceitos de identidade, de identificação e de reconhecimento. 2.2.
Principais métodos de identificação. 2.3. Traumatologia forense. 2.3.1 Energia de ordem física. 2.3.2 Energia
de ordem mecânica. 2.3.3 Energia de ordem físico-química. 2.4. Tanatologia forense: causa jurídica da morte,
diagnóstico de realidade da morte. 2.4.1 Morte natural e morte violenta. 2.4.2 Fenômenos cadavéricos. 2.4.3
Cronotanatognose, comoriência e premoriência. 2.4.4 Destinos do cadáver. 3. Papiloscopia Forense: conceito
e divisão. 3.1. Postulação da papiloscopia: perenidade, imutabilidade, variabilidade e classificabilidade. 3.2.
Dactiloscopia: conceito, desenho digital, impressão digital, componentes de uma impressão digital,
classificação das impressões digitais (tipos fundamentais e tipos especiais). 3.3. Necropapiloscopia. 3.4.
Pontos característicos e confronto papiloscópico. 3.5. Poroscopia. 3.6. Lei 7.116/83 e suas alterações. 3.7. Lei
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12.037/2009 e suas alterações. 3.8. Decreto Federal 9.278/18 (Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto
de 1983, que assegura validade nacional às Carteiras de Identidade e regula sua expedição).
CARGO 16: D03 – NECROTOMISTA – ÁREA: GERAL
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA, NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL, TÉCNICAS DE NECROPSIA E CONHECIMENTOS
DE SAÚDE: I 1. Arquivologia. 1.1. Arquivística: princípios e conceitos. 1.2. Gestão da informação e de
documentos. 1.2.1 Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos.
1.2.2 Classificação de documentos de arquivo. 1.2.3 Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo.
1.2.4 Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 1.3. Acondicionamento e armazenamento de
documentos de arquivo. 1.4. Preservação e conservação de documentos de arquivo. 1.5. Tipologias
documentais e suportes físicos: microfilmagem; automação; preservação, conservação e restauração de
documentos. 1.6. Políticas de acesso aos documentos de arquivo. 1.7. Sistemas informatizados de gestão
arquivística de documentos. 1.7.1 Documentos digitais. 1.7.2 Requisitos. 1.7.3 Metadados. 2. Medicina Legal
- Conceito, importância e divisões da medicina legal. 2.1. Documentos médico-legais: conteúdo e
importância. 2.2. Conceitos de identidade, de identificação e de reconhecimento. 2.3. Principais métodos de
identificação. 2.4. Perícia médico-legal: perícias médico-legais, perícia, peritos. 2.5. Traumatologia forense.
2.5.1 Energia de ordem física. 2.5.2 Energia de ordem mecânica. 2.5.3. Energia de ordem físico-química. 2.6.
Tanatologia forense: causa jurídica da morte, diagnóstico de realidade da morte. 2.6.1 Morte natural e morte
violenta. 2.6.2 Fenômenos cadavéricos. 2.6.3 Cronotanatognose, comoriência e premoriência. 2.6.4 Destinos
do cadáver. 3. Técnicas de Necropsia: técnicas realizadas nas necropsias. 3.1 Aspectos legais e éticos da
necropsia. 3.2 instrumentos utilizados em necropsia. 3.3 Técnicas de conservação de cadáver, técnicas de
preparo de corpos em antropologia forense. 4. Administração de medicamentos: administração via parental.
5. Fisiologia e anatomia do corpo humano. 6. Sistemas: Circulatório, Respiratório e Digestório. 7.
Biossegurança. 7.1. Riscos em laboratórios: riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
7.2 Níveis de biossegurança em laboratórios: medidas de segurança, equipamentos de proteção individual e
equipamentos de proteção coletiva. 7.3 Técnicas para Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde:
normas regulamentadoras e aplicações. 8. Bioestatística. 8.1. Conceitos fundamentais da estatística: variáveis
contínuas e discretas, fases do método ou trabalho estatístico, medidas de precisão e arredondamento,
amostras e amostragem, distribuição de frequência, apresentação tabular e gráfica, medidas de tendência
central e posicionamento, medidas de dispersão, noções de probabilidade, distribuição normal, intervalo de
confiança e teste de hipóteses.
CARGO 17: D04 – NECROTOMISTA – ÁREA: ENFERMAGEM
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA, NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL, TÉCNICAS DE NECROPSIA E CONHECIMENTOS
DE SAÚDE II: 1. Arquivologia. 1.1. Arquivística: princípios e conceitos. 1.2. Gestão da informação e de
documentos. 1.2.1 Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos.
1.2.2 Classificação de documentos de arquivo. 1.2.3 Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo.
1.2.4 Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 1.3. Acondicionamento e armazenamento de
documentos de arquivo. 1.4. Preservação e conservação de documentos de arquivo. 1.5. Tipologias
documentais e suportes físicos: microfilmagem; automação; preservação, conservação e restauração de
documentos. 1.6. Políticas de acesso aos documentos de arquivo. 1.7. Sistemas informatizados de gestão
arquivística de documentos. 1.7.1 Documentos digitais. 1.7.2 Requisitos. 1.7.3 Metadados. 2. Medicina Legal
- Conceito, importância e divisões da medicina legal. 2.1. Documentos médico-legais: conteúdo e
importância. 2.2. Conceitos de identidade, de identificação e de reconhecimento. 2.3. Principais métodos de
identificação. 2.4. Perícia médico-legal: perícias médico-legais, perícia, peritos. 2.5. Traumatologia forense.
2.5.1 Energia de ordem física. 2.5.2 Energia de ordem mecânica. 2.5.3. Energia de ordem físico-química. 2.6.
Tanatologia forense: causa jurídica da morte, diagnóstico de realidade da morte. 2.6.1 Morte natural e morte
violenta. 2.6.2 Fenômenos cadavéricos. 2.6.3 Cronotanatognose, comoriência e premoriência. 2.6.4 Destinos
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do cadáver. 3. Técnicas de Necropsia: técnicas realizadas nas necropsias. 3.1 Aspectos legais e éticos da
necropsia. 3.2 instrumentos utilizados em necropsia. 3.3 Técnicas de conservação de cadáver, técnicas de
preparo de corpos em antropologia forense. 4. Administração de medicamentos: administração via parental.
5. Fisiologia e anatomia do corpo humano. 6. Sistemas: Circulatório, Respiratório e Digestório. 7.
Biossegurança. 7.1. Riscos em laboratórios: riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
7.2 Níveis de biossegurança em laboratórios: medidas de segurança, equipamentos de proteção individual e
equipamentos de proteção coletiva. 7.3 Técnicas para Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde:
normas regulamentadoras e aplicações. 8. Bioestatística. 8.1. Conceitos fundamentais da estatística: variáveis
contínuas e discretas, fases do método ou trabalho estatístico, medidas de precisão e arredondamento,
amostras e amostragem, distribuição de frequência, apresentação tabular e gráfica, medidas de tendência
central e posicionamento, medidas de dispersão, noções de probabilidade, distribuição normal, intervalo de
confiança e teste de hipóteses.
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA
MARLENE RODRIGUES DA SILVA – Presidente da Comissão
ALCIDES MAGALHÃES DE SOUSA – SEAD
JOSÉ CARLOS DA SILVA – SEAD
HUGO PEREIRA LUCENA – PC
FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE – PC
ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO – PC
TATIANA MATOS BARROS – PC
ITALO RAMOS SILVA OLIVEIRA – REPRESENTANTE DA OAB
TÚLIO CÉSAR FERNANDES NETO – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
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ANEXO ICRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Datas previstas
Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição
8 a 17/10/2021
Das 10 horas do primeiro dia às 18
horas do último dia (horário oficial de
Brasília/DF)
Divulgação da relação provisória dos candidatos com a solicitação
27/10/2021
de isenção de taxa de inscrição deferida
Período para a interposição de recursos contra o indeferimento
28 e 29/10/2021
da solicitação de isenção de taxa de inscrição
Das 10 horas do primeiro dia às 18
horas do último dia (horário oficial de
Brasília/DF)
Divulgação da relação final dos candidatos com a solicitação de
9/11/2021
isenção de taxa de inscrição deferida
Período de solicitação de inscrição
8/10 a 11/11/2021
Das 10 horas do primeiro dia às 18
horas do último dia (horário oficial
de Brasília/DF)
Último dia para pagamento da taxa de inscrição
12/11/2021
12 e 13/11/2021
Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto
Das 10 horas do primeiro dia às 18
encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que
horas do último dia (horário oficial de
atenda às determinações do sistema
Brasília/DF)
Divulgação da relação provisória dos candidatos com a inscrição
23/11/2021
deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência
Divulgação da consulta à situação provisória da solicitação de
23/11/2021
atendimento especial
Período para a interposição de recursos contra o indeferimento
24 e 25/11/2021
da inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e contra
Das 10 horas do primeiro dia às 18
o indeferimento da solicitação de atendimento especial
horas do último dia (horário oficial de
Brasília/DF)
Divulgação da relação final dos candidatos com inscrição deferida
3/12/2021
para concorrer na condição de pessoa com deficiência
Divulgação da consulta à situação final da solicitação de
3/12/2021
atendimento especial
Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta
16/12/2021
aos locais de prova
Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva (cargo 1 e
9/1/2022
cargos 4 a 13)
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas e do
11/1/2022
padrão preliminar de respostas da prova discursiva (cargo 1 e A partir das 19 horas (horário oficial
cargos 4 a 13)
de Brasília/DF)
Período para a interposição de recursos quanto aos gabaritos
oficiais preliminares e contra o padrão preliminar de respostas da
12 e 13/1/2022
prova discursiva divulgados (cargo 1 e cargos 4 a 13)
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Das 10 horas do primeiro dia às 18
horas do último dia (horário oficial de
Brasília/DF)
Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva (cargos 2 e
16/1/2022
3 e cargos 14 a 17)
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas e do
18/1/2022
padrão preliminar de respostas da prova discursiva (cargos 2 e 3 A partir das 19 horas (horário oficial
e cargos 14 a 17)
de Brasília/DF)
Período para a interposição de recursos quanto aos gabaritos
19 e 20/1/2022
oficiais preliminares e contra o padrão preliminar de respostas da
Das 10 horas do primeiro dia às 18
prova discursiva divulgados (cargos 2 e 3 e cargos 14 a 17)
horas do último dia (horário oficial de
Brasília/DF)
Divulgação do edital de resultado provisório nas provas objetivas
11/2/2022
* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e
conveniência da PCPB e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de
edital.
** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário Oficial
do
Estado
da
Paraíba
e(ou)
divulgados
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_pb_21.
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ANEXO II
MODELO DE LAUDO PARA A INSCRIÇÃO E PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
(candidatos que se declararam com deficiência)

Atesto,
para
fins
de
participação
em
concurso
público,
que
o(a)
Senhor(a)____________________________________________________________________________,
portador(a) do documento de identidade nº ______________________, é considerado(a) pessoa com
deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões)
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
CID-10 ________________, que resulta(m) no comprometimento das seguintes funções/funcionalidades
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Informo,
ainda,
a
provável
causa
do
comprometimento________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____.
Cidade/UF, ____ de _________ de 20__.
Assinatura e carimbo do(a) Médico(a)
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ANEXO III
MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

ATESTADO MÉDICO
Atesto, para os devidos fins, que o(a) senhor(a) ___________________________________________,
portador(a) do documento de identidade nº ______________________ e do CPF nº ___________________
goza de boas condições de saúde, estando apto(a) para realizar a prova de capacidade física do concurso
público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Delegado
de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil, Agente de Investigação, Perito Oficial Criminal, Perito Oficial MédicoLegal, Perito Oficial Odonto-Legal, Perito Oficial Químico-Legal, Técnico em Perícia, Papiloscopista e
Necrotomista no âmbito da Polícia Civil do Estado da Paraíba (PCPB).
Cidade/UF, ____de _______de 20__

Assinatura e carimbo do(a) Médico(a)
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ESTADO DA PARAÍBA
LEI COMPLEMENTAR No as

, DE 12 DE AGOSTO DE 2008

Dispõe sobre a Lei Orgânica e o
Estatuto da Polícia Civil do Estado da
Paraíba,
sua
organização
institucional, suas carreiras, os
direitos e as obrigações dos seus
integrao tes e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
F aço saber que o Poder Legislativo decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
Da Organização Institucional
,

CAPITULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1o A Policia Civil do Estado da Paraíba,
instituição constante do Poder Público Estadual, órgão componente da
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, fundamental ao
amparo do Estado e do povo, à q ua] incumbe, com exclusividade,
ressalvada a competência da União, o exercício das funções de polícia
judiciária, a investigação e a apuração, no território do Estado da Paraíba,
das infrações penais, exceto as militares, cabendo-lhe, ainda, a
preservação da ordem, da segurança pública, da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, bem como a execução de outras políticas de defesa
social.
§ 1o A Polícia Civil do Estado da Paraíba exercerá,

privativamente, através do Instituto de Polícia Científica, as atividades de
criminalística, identificação civil e criminal, medicina e odontologia legal
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ESTADO DA PARAÍBA
e de laboratório forense, cabendo-lhe o cumprimento de suas funções
institucionais.
§ 2° A Polícia Civil do Estado da Paraíba, nos
tennos desta Lei Complementar, é dirigida pelo Delegado-Geral de Polícia
Civil, goza de autonomia operacional e administrativa e participa, de
fonna decisiva, da elaboração da proposta orçamentária, para o
cumpriinento de seus encargos institucionais.

CAPÍTULO li
Dos Princípios, dos Preceitos, dos Fundamentos e dos Símbolos
Art. 2° A Polícia Civil do Estado da Paraíba, cujos
integrantes, na forma desta Lei Complementar, são identificados como
Grupo GPC-600, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, que regem a
Administração Pública, e subordina-se aos seguintes princípios
institucionais:
I - respeito ao Estado Democrático de Direito;
n - garantia e promoção dos direitos e da dignidade
da pessoa humana;

III - obediência à hierarquia e à disciplina;
IV - unidade de doutrina e unifonnidade de
procedimentos técnico-científicos, aplicados à investigação policial;
V - participação comunitária;
VI - integração, com reciprocidade, com os demais
órgãos e agentes públicos que compõem o sistema de segurança pública.

Parágrafo único.
Considera-se procedimento
técnico-científico toda função de investigação da infração penal, levandose em conta seus aspectos de autoria e materialidade, inclusive os atos de
escrituração em inquérito policial ou quaisquer outros procedimentos,
instrumentos e atos oficiais.
Art. 3° As funções da Polícia Civil do Estado da
Paraíba devem ser exercidas de acordo con1 os seguintes preceitos:
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I - preservação da ordem, repelindo a violência e
observar as leis;
li - respeito à pessoa humana, garantindo a
Integridade física e moral da população;
III - atuação na defesa civil, prestando permanentes
-erviços à comunidade;
IV - impedimento de sentimentos ou animosidades
~ soais que influam nos procedimentos e nas decisões de seus agentes;
V - exercício da função policial com probidade,
JScrição e moderação;
VI - condução dentro de padrões ético-morais
ompatíveis com a instituição que integra e com a sociedade a que serve;
VII - manutenção da unicidade técnico-científica da
vestigação policial;
VIII - autonomia de conclusões, desde que
ndamentadas do ponto de vista jurídico e técnico-científico;
IX - atuação em equipe estimulada pela cooperação,
planejamento sistêmico, troca dinâmica de informações, compartilhamento
de experiências e desburocratização.

~.endo

Art. 4° São sítnbolos institucionais da Polícia Civil
do Estado da Paraíba seu hino, sua bandeira, seu brasão, o distintivo, as
edalhas e botons, segundo modelos estabelecidos em Decreto expedido
elo Governador do Estado.

CAPÍTULOill
Das Funções Institucionais
Art. 5° A Polícia Civil do Estado da Paraíba, órgão
·ntegrante do Sistema de Segurança Pública do Estado, tem por missão:
I - praticar, cotn exclusividade, todos os atos
ecessários ao exercício das funções de polícia judiciária e investigatória
de caráter criminalístico e criminológico;
11 - manter a ordem e o respeito aos direitos humanos
e o combate eficaz à criminal idade e à violência; .
~
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III - organizar e executar os serviços de identificação
civil e criminal, bem como realizar exames periciais em geral para a
comprovação da materialidade da infração penal e de sua autoria;
IV - colaborar com a justiça critninal:
a) fornecendo às autoridades judiciárias as
informações necessárias à instrução e ao julgamento dos processos;
b) realizando as diligências fundamentadamente
requisitadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelas
Comissões Parlamentares de Inquérito, em razão de procedimento policial
instaurado;
c) .cumprindo os mandados de prisão expedidos pelas
autoridades judiciárias;
d) representando pela decretação das prisões
preventiva e temporária, da busca e apreensão e da interceptação
telefônica, quando entender necessárias ou úteis à elucidação dos fatos.
Parágrafo único.
As funções institucionais da
Polícia Civil do Estado da Paraíba são indelegáveis e somente poderão ser
exercidas por integrantes de suas carreiras, instituídas nesta Lei
Complementar.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições
'

Art. 6° A Polícia Civil do Estado da Paraíba, no
exercício de suas funções institucionais, além das atribuições ínsitas na
legislação penal e processual penal vigente, cumpre:

I - fonnalizar, com exclusividade, o inquérito
policial, o tertno circunstanciado de ocorrência e outros procedimentos
apuratórios das infrações administrativas e criminais;
II - realizar ações de inteligência destinadas a
instrumentar o exercício de polícia judiciária e de apuração de infrações
penais, na esfera de sua responsabilidade, observados os direitos e as
garantias individuais·
~
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III - realizar coleta, busca, estatística e análise de
de interesse policial, destinados a orientar o planejamento e a
~.,.,....- ucão de suas atribuições;
IV - manter atualizados os arquivos sobre mandados
risão e documentos correlatos;
V - manter, nos inquéritos policiais e nos termos da
· o sigilo necessário à elucidação do fato ou o exigido pelo interesse da
iedade;
VI - ze lar pela ordem e segurança pública,
mo\ endo medidas de proteção à sociedade e aos indivíduos ou
~ icipando delas;
VII - atender às requisições do Poder Judiciário e do
- · . . tério Público, cumprir mandado de prisão e de busca e apreensão,
como fornecer informações necessárias à instrução do processo
· · al nos prazos previamente estabelecidos;
VIII - organizar e manter cadastro atualizado de
- as procuradas, suspeitas ou indiciadas pela prática de infrações
...,_"' ais e as que cumprem pena no sistema penitenciário estadual;
IX - manter o serviço de estatística, de maneira a
ecer informações precisas e atualizadas sobre o índice de
~..m inalidade;
X - fiscalizar áreas públicas ou privadas suj eitas à
- alização do poder de polícia;
XI - adotar as providências necessárias para
n-r.::~.ervar os vestígios e provas das infrações penais, colhendo,
. .-c;J,g uardando e interpretando indícios ou provas de sua autoria;
XII - estabelecer intercâmbio permanente com
· -dades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, para
Li!'~enção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho
as fu nções;
XIII - atuar no recrutamento e seleção, promover a
ação, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional e cultural
~~ policiais civis, observadas as políticas, as diretrizes e as nonnas de
"' -o dos recursos humanos do Poder Executivo;
XIV - definir princípios doutrinários e técnicas que
~
~ma promover a segurança pública por meio da ação policial eficiente;
~~~J,-;1-
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XV - desenvolver o ensino, as pesquisas e os estudos
anentes para garantir a melhoria das ações de preservação da ordem
..,.__. . . JILica e repressão dos ilícitos penais;
XVI- apoiar e cooperar, de forma integrada, com os
_ s municipais, estaduais e federais de segurança pública, de tnaneira a
~~"ti.r a eficácia de suas atividades;
XVII - realizar ações de inteligência destinadas à
enção criminal e a instrumentalizar o exercício da polícia judiciária e
reservação da ordem e da segurança pública, na esfera de sua
uição;
XVIII - participar, com reciprocidade, dos sisternas
regrados de informações relativas aos bancos de registro de dados
.........,..._niveis nos órgãos públicos 1nunicipais, estaduais e federais, bem
~'LC.J:JI o naqueles situados no âmbito da iniciativa privada de interesse
,.........,.-"'rucional e com vistas à manutenção da ordem e da segurança pública;
XIX - organizar e executar serviços de identificação

XX - manter intercâmbio operacional e cooperação
111>1.~-""'nico-científica com outras instituições policiais, para cumprimento de
,_.,._-". igências destinadas à investigação de infrações penais, à instrução de
~· ~uéritos policiais e de outros procedimentos, instrumentos ou atos
XXI - organizar, executar e manter serviços de
.- . . . . .....do, análise, estatística e pesquisa policial sobre a criminalidade e a
·olencia, inclusive mediante convênio com órgãos congêneres e entidades
•
•
~"_.....,nsino supen o r;
XXII
realizar diligências policiais para
J'o"'-U.n,p rimento do exercício de polícia judiciária;
XXIII - exercer, além das atribuições previstas nesta
ei Complementar, outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei s e
1!!!8!..~
regulamentos afins.

TÍTULO 11
a Estrutura Orgânica da Polícia Civil do Estado da Paraíba

CAPÍTULO I

tL
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Da Estrutura Organizacional
Art. 7° A Policia Civil do Estado da Paraíba
exercerá suas funções e atribuições por meio dos órgãos de deliberação
coletiva e de direção superior seguintes:
I - Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado da
Paraíba;
li - Instituto de Polícia Científica;
111 - Conselho Superior de Polícia Civil do Estado da

Paraíba.

Parágrafo único.
O detalhamento da estrutura
operacional e as atribuições dos dirigentes, além das vinculações
funcionais das unidades operacionais que os compõem serão estabelecidos
em legislação específica, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
CAPÍTULO 11
Da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado da Paraíba
Art. 8° A Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado
da Paraíba - DEGEPOL é dirigida pelo Delegado-Geral da Polícia Civil
do Estado da Paraíba, escolhido dentre os Delegados de Polícia de classe
especial, em efetivo exercício, nomeado pelo Governador do Estado.
Parágrafo único. O Delegado-Geral da Polícia Civil
do Estado da Paraíba será substituído, automaticamente, em seus
afastamentos, ausências e impedimentos eventuais, pelo Delegado-Geral
Adjunto da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
Art. 9°
atribuições, compete:

A' Delegacia-Geral,

além de outras

I - o planejamento, a supervisão, a coordenação, o
controle e a fiscalização do exercício das funções da Polícia Civil do
Estado da Paraíba, garantindo, inclusive, a eficácia de seus fundamentos e
dos princípios institucionais; wJ

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 8

ESTADO DA PARAÍBA

II - a movimentação livre dos integrantes das
carreiras policiais dentro das unidades que lhe são subordinadas;
III - a aprovação da escala de férias dos servidores
do Grupo GPC-600;
IV - a decisão, em último grau de recurso, sobre a
instauração de inquérito policial e de outros procedimentos formais;
V - a avocação e redistribuição, excepcional e
fundamentadamente, de inquéritos polic iais e outros procedimentos,
instrumentos e atos oficiajs;
VI - a determinação de instauração de sindicâncias e
de processos administrativos em torno de denúncias que envolvam
integrantes do Grupo GPC-600;
VII - a determinação, quando entender necessário, do
afastamento preventivo e o recolhimento da carteira funcional, armas,
algemas outros objetos do acervo da SEDS, de servidores do Grupo GPC600, que se encontrem respondendo a processo criminal e aos
procedimentos administrativos mencionados no inciso VI deste artigo;
VIII - o auxílio, imediata e diretamente, ao
Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, nos assuntos de
atribuição da Polícia Civil do Estado da Paraíba; ·
IX - a autorização das indicações nominais de
bolsistas às instituições que promovam cursos, seminários e outras
atividades congêneres de interesse da Polícia Civil do Estado da Paraíba;
X - o exercício dos demais atos necessários à eficácia
administrativa da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
,

Seção Unica
Das Delegacias de Polícia
Art. 10.
As Delegacias de Polícia, unidades
operacionais regionalizadas integrantes da Delegacia-Geral, com sede e
circunscrição definidas em ato do Governador, tên1 por finalidade
promover a apuração das infrações penais, a repressão da criminalidade,
em como outros fins cominados em lei.
Art. 11. As Delegacias são identificadas como
Delegacias Regionais, Delegacias Especializadas, Delegacias Distritais e
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egacias Municipais e serão definidas com base nos seguintes
'"-.. damentos:
I - atribuição para funcionar em todos os delitos
rridos na área de sua circunscrição;
li - exercício da atividade em uma base territoriai e
. , .

~mun1tana;

III - atuação sob a coordenação, a supervisão e o
-io da Delegacia-Geral de Polícia Civil do Estado da Paraíba, a qual
tará dinamicamente articulada por metodologias de gestão de
formações;
IV - consecução de suas atribuições sob padrões
·--.n nalizados de atendimento, visando à eficácia de todo ato investigativo;
V - integração comunitária;
VI - integração e atuação harmônica cotn os demais
. . . . . ._ãos, unidades e agentes do sistema policial, de defesa social e de justiça
1"'"....

.-s·minal.

At1:. 12. As Delegacias de Polícia serão dirigidas por
elegados de polícia da seguinte forma:
I - Delegacias Regionais e Especializadas da Capital,
'L I"r Delegados de primeira classe e de classe especial;

II - Delegacias Distritais da Capital, por Delegados
e primeira e de segunda classes, como plantonista;
III - Delegacias de Polícia Especializadas e Distritai s
--'""" Interior, por Delegado de Polícia de segunda ou de terceira classes,
""'~mo adjunto;
TV - Delegacias de Polícia Municipais, sedes de
omarca, por Delegado de Polícia de segunda ou de terceira classes;
V - Delegacias de Polícia Municipais, por Delegado
e Policia de terceira classe.

§ ] 0 Na falta de Delegados de Polícia, nos níveis
ima definidos, ou por interesse do serviço público, o Delegado-Geral da
ícia Civil do Estado da Paraíba poderá designar, para responder pela

"'---=-_ _
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irecão das referidas unidades operacionais, Delegado de Polícia de menor
.. e] hierárquico, desde que objetivamente demonstrada a necessidade.
§ 2° Ao Delegado de Polícia, é vedado recusar a
oesignação para dirigir unidade policial correspondente à sua classe
-erárquica, salvo por justa causa, após pronunciamento do Conselho
uperior da Polícia Civil do Estado da Paraíba, e submetido à aprovação
o Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social.

CAPÍTULO 111
Do Instituto de Polícia Científica
Art. 13. O Instituto de Polícia Científica - IPC,
órgão da Polícia Civil do Estado da Paraíba, subordinado
dministrativamente ao titular da Secretaria de Estado da Segurança e da
efesa Social - SEDS, vinculado operacionalmente à Delegacia-Geral da
o ícia Civil do Estado da Paraíba, é dirigido pelo Diretor-Geral do
,~tituto de Polícia Científica, nomeado pelo Governador do Estado.
Parágrafo único. O Diretor-Geral do Instituto de
Polícia Científica deverá ser ocupado por Perito Oficial Criminal, Perito
Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal ou Perito Oficial
Químico-Legal de Classe Especial em efetivo exercício.
Art. 14. Ao Instituto de Polícia Científica, compete:
I - coordenar, planejar e executar, através de suas
.-.-·dades operacionais, os exames periciais em geral para a comprovação
r:==:~::::Ier· alização da infração penal e de sua autoria;
li - organizar e executar os serviços de identificação
III - colaborar com o Sistema Nacional de Segurança
o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública,
édio de suas gerências executivas;
IV - promover a informatização para o perfeito
~,·nnamento de suas unidades operacionais;
V - articular-se com a Acadetnia de Ensino de
para propiciar a formação, a capacitação e a atualização dos
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das carreiras que atuam sob sua subordinação, no que se refere
nnhecimento técnico-científico;
VI - contribuir na elaboração e na atualização
1ca do Regulamento das Atividades Cartorárias, Administrativas e
........... ~cionais da Polícia Civil do Estado da Paraíba;
VII - realizar pesquisas no campo das ciências
e ampliá-las, a fim de aperfeiçoar técnicas preconizadas e criar
métodos de trabalho, consentâneos com o desenvolvimento
:!:C:Ilíll()gico e científico;
VIII - realizar perícias laboratoriais relativas a
~. ções penais nas áreas de biologia, bioquímica, fisica, identificação,
genética, química, toxicologia, dentre outras ciências correlatas, sempre no
· eresse da atividade forense;
IX - promover conferências, debates e seminários
assuntos de interesse da sua área de atuação e promover a
,....,._.·cação de trabalhos, estudos e pesquisas realizadas;
X - realizar exames de DNA exclusivamente para
~~ de investigação criminal e instrução processual penal;
XI - realizar pesquisas no campo da criminalística e
~c ias criminais, com exclusividade, em locais de crimes, em materiais,
nh~etos, veículos, bem como identificação de pessoas na área de
- · alística, dentre outras, visando a obter a materialidade, a
~~li:ficação da infração penal, a dinâmica e a autoria dos delitos;
XII - ampliar o campo de pesquisas, a fim de
rfeiçoar técnicas preconizadas e criar novos métodos de trabalho,
-=-=nsentâneos com o desenvolvimento tecnológico e científico;
XIII - manter intercâmbio com outros órgãos
ngêneres do país, com entidades e universidades, a fim de aperfeiçoar
===nhecimentos específicos nas suas áreas de atuação;
XIV - realizar perícias, pesquisas e estudos de
"dades científicas no campo da medicina legal e odontologia legal;
--XV - promover a atualização, a ampliação e o
..~.obramento das funções no campo papiloscópico sempre que a
= tura jurídica e a comunidade o exigirem;
XVI - manter equipamentos e tecnologias de apoio à
~estigação dos aspectos subjetivos e objetivos das infrações penais;

---
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XVII - manter a estrutura física e analítica do
~I! 11[0 datiloscópico e outros meios ou tecnologias de identificação civi1
a=:....::~-~.inal de pessoas.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado da Paraíba
Art. 15. O Conselho Superior da Polícia Civil do
da Paraíba, órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa,

por finalidade fiscalizar a atuação da Polícia Civil do Estado da
' ba, zelando pela obediência aos seus princípios e funções
~~· ..1 cionais, ao cumprimento e à execução de suas atribuições.

Art. 16. O Conselho Superior da Polícia Civil do
Estado da Paraíba, presidido pelo Delegado-Geral da Polícia Civil do
F.snvlo da Paraíba, é integrado por:
I - Gerente Executivo de Polícia Metropolitana da
II - Gerente Executivo de Polícia do Interior;
III - Gerente Executivo de Inteligência da Polícia
. . . . . ~-,-'"'. i I do Estado da Paraíba;
IV - Corregedor de Polícia Civil do Estado da
V- 02 (dois) membros da Polícia Civil do Estado da
Paraíba em efetivo exercício e preferencialmente de classe especial sendo
um) Delegado de Polícia e 01 (um) Perito Oficial, indicados pelo
a...=..;;in
='d icato da Categoria;
VI - Diretor-Geral do Instituto de Polícia Científica;
VII - Diretor da Acadetnia de Ensino de Polícia.

Parágrafo único. Os membros referidos nos incisos

1 e VII somente serão convocados pelo Presidente do Conselho para as
-,~..iões

em que forem deliberadas matérias relacionadas às suas

~·buições.

L
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Art. 17. Ao Conselho Superior da Polícia Civil do
l.I::.Si!2:f:tnJda Paraíba, além de outras atribuições, compete:
I - propor medidas para o aprimoramento técnico,
padronização de procedimentos formais e para a utilização de novas
~~..cas~ .. visando ao desenvolvimento e à eficiência das ações policiais;
li - propor o aumento de vagas nos cargos das
que compõem o Grupo GPC-600, bem como a revisão de norn1as
~-.-~
. aplicáveis a seus integrantes;
III - pronunciar-se sobre o estabelecimento de regras
ções para realização de concursos públicos de ingresso na Polícia
.____..I do Estado da Paraíba;
IV - decidir, em segunda instância e pelo voto
de 2/3 (dois terços) de seus membros, nos recursos contra
das comissões permanentes de avaliação, relativamente à
~,&.L.&' ação para promoção e aos resultados de avaliações de desempenho
.. tegrantes da Polícia Civil do Estado da Paraíba;
V - aprovar proposições e deliberar sobre outorga de
-as, bem como decidir sobre a concessão de condecorações em
... -..., recompensas e outras comendas para expressar o reconhecimento de
~mpenhos elogiosos do Policial civil;
VI - pronunciar-se sobre propostas de criação,
. ,. . . . _.4U.lL.a, ção ou desativação de unidades operacionais da Polícia Civil do
~~·do da Paraíba;
VII - deliberar, por meio de voto, nas proposições de
r;;;:;;m:m ção de integrantes da Polícia Civil do Estado da Paraíba, por
~~imento ou ato de bravura;
VIII - manifestar-se nos pedidos de reabilitação de
oes administrativas aplicadas por atos ou omissões no exercício da
....._____zã__ o policial;
IX - prestar consultoria, quando solicitado, em
s de segurança pública e de organização e atuação da Polícia C i vi 1
--..~.~o da Paraíba;
X - deliberar sobre assentamentos de certificações de
s acadêmicas obtidas por servidores da Polícia Civil do Estado da
-"'·'"" em outras instituições de ensino, para fins de evolução funcional
'--~

--..L''it...
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XI - encaminhar listas de promoção por antiguidade
·mento para serem submetidas aos Secretários de Estado da
~,-.,~~a e da Defesa Social e da Administração, para homologação e
- da promoção;
XII - deliberar, por iniciativa do seu Presidente ou de
_...... quarto) de seus membros, sobre assunto relevante de interesse
.. ...,~.......1 ou das carreiras integrantes da Polícia Civil do Estado da

~fovação

XIII - elaborar o Regimento Interno do Conselho
por ato do Secretário de Estado da Segurança e da Defesa

§ 1o O Conselho Superior da Polícia Civil do Estado
Paraíba reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
~n,rdinariamente, por convocação de seu Presidente ou da maioria dos
s, conforme dispuser seu Regimento Interno.
§ 2° O quorum para deliberação do Conselho não
~r:. - erior a 03 (três) de seus membros, devendo suas decisões, salvo
~~~itivo legal em contrário, serem aprovadas por maioria dos presentes.
§ 3° O Regimento do Conselho Superior da Polícia
do Estado da Paraíba disporá sobre o seu funcionamento, a
~~~-.,,u..~"'uO de seus metnbros efetivos e suplentes e demais regras de
reall-zaçào de suas reuniões e aprovação de suas deliberações.
§ 4° Os integrantes do Conselho Superior da Polícia
do Estado da Paraíba não receberão qualquer remuneração pela
- ·pação no colegiado.

---

~e2ime

TÍTULO l i
Jurídico dos Integrantes da Polícia Civil do Estado da
Paraíba
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Seção I ~
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Da Abrangência

Art. 18.
São abrangidos pelo regime jurídico
--- ~"' que trata esta Lei Complementar os servidores investidos em
efetivos integrantes de carreiras que compõem a Polícia Civil do
da Paraíba.

W"'lr

'"""""-==::..=....__.:

Parágrafo único. Os integrantes das carreiras da
Civil do Estado da Paraíba ficam submetidos a esta Lei
DDI!ementar e, subsidiariamente, ao Regime Jurídico dos Servidores
~~~~ Civis do Estado.
Art. 19. As categorias funcionais do Grupo Polícia
Estado da Paraíba, abrangidas por esta Lei Complementar,
as seguintes carreiras:
I - Categoria Especial: Delegado de Polícia Civil;
li - Categoria de Polícia Científica: Perito Oficial
ai Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal e
.~~.-..... Químico-Legal;
III - Categoria de Polícia Investigativa: Agente de
rlii~;ti.~
2 . . .ção e Escrivão de Polícia Civil;
IV - Categoria de Apoio Técnico: Técnico em
apiloscopista e Necrotomista;
V - Categoria de Apoio Policial: Motorista Policial.
-'---"'-''-& ....

Parágrafo único. Aos ocupantes de cargos das
da Polícia Civil do Estado da Paraíba, serão conferidas, com
__,.· \ · dade, atribuições de polícia judiciária, de investigação e apuração
· frações penais, em seus aspectos de autoria e materialidade,
..-.a-~· os atos de formalização em inquérito policial, laudos periciais ou
outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais, tendo por
promover e garantir a eficácia dos princípios e fundamentos da
Civil do Estado da Paraíba, suas atribuições legais e
ionais, bem como preservar a ordem e segurança pública.
..._.r'"2<:"

Seção 11 ~
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Da Hierarquia e Disciplina

.'fu.lla

Art. 20.
A função policial civil, fundada na
e na disciplina, é incompatível com qualquer outra atividade,
ções previstas na legislação.

Parágrafo único. Independentemente de carreira,
"u grau da evolução profissional, o regime hierárquico não autoriza
violação de consciência e de convencimento técnico e científico
~~~t~ado.

Art. 21. A disciplina é o valor que agrega atitude de
....._~. .,. . profissional às disposições legais e às detenninações técnicas e
~~ fundamentadas e emanadas da autoridade competente.

Seção 111
Do Regime de Trabalho
Art. 22. Os ocupantes dos cargos compreendidos no
Ocupacional Polícia Civil estão sujeitos ao regime de trabalho de
enta) horas semanais, de segunda-feira à sexta-feira, em 02 (dois)

§ 1o

Poderá haver redução para 06 (seis) horas
.._~~Ininterruptas , de acordo com a necessidade do serviço.
§ 2° O regime de trabalho definido no caput desse
•fij!C)jjnão se aplica aos servidores policiais em Regime de Plantão, que
_ ...." er de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas)
de descanso.

Art. 23. O Delegado-Geral da Polícia Civil do
da Paraíba, fundamentadamente, poderá estabelecer horário
-lL.Il-iado para o cumprimento da jon1ada de trabalho dos servidores da
· Civil do Estado da Paraíba, em razão das peculiaridades, condições
- · da atividade ou para freqüência a cursos de aprimoramento
34lsstonal e estudos. r'
'L./
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Parágrafo único. O regime especial de trabalho
__.._..... -e aos integrantes da Polícia Civil do Estado da Paraíba a dedicação
clu iva às suas funções e atribuições, com observância dos horários
~s
-tabelecidos e atendimento prioritário aos trabalhos da instituição, a
lquer hora, mediante requisição da autoridade competente .
._____

CAPÍTULO 11
Do Provimento
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 24. São requisitos básicos para a investidura em
s;ros da Polícia Civil do Estado da Paraíba:
._____...._...
I -

a nacionalidade

brasileira, salvo exceções

II - o gozo dos direitos políticos;

Ill - a quitação com as obrigações militares e
e1torais;
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental;
•
•
VII - certidão negativa de antecedentes cnmtnats
pela Justiça Estadual e Federal.
•

~itida

Parágrafo único. O provimento dos cargos da
lícia Civil do Estado da Paraíba far-se-á mediante ato da autoridade
~~Y-'etente.

~~ a

Art. 25. São forrnas de provimento em cargos da
Civil do Estado da Paraíba:
I - nomeação;
II - promoção;
UI - readaptação;

,;J
~
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IV - reversão;
V - reintegração;
VI - recondução;
VII - aproveitamento.
Seção 11
Da Nomeação, da Posse e do Exercício

Art. 26.

A nomeação do candidato habilitado no
..,....co para cargo da carreira da Polícia Civil do Estado da
será processada por ato do Governador, e a posse será formalizada
a lavratura de tetmo próprio, na Secretaria de Estado da
,....,. Ul~v, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
MJ(:acão, prorrogável por igual período, a requerimento do

Parágrafo único. Será tornado sem efeito o ato de
...._.......~se a posse não ocorrer no prazo previsto neste artigo.

__

;..,_

_..__::__

Art. 27. A autoridade que der posse deverá verificar,
ser pessoalmente responsabilizada, se foram satisfeitas todas
estabelecidas nesta Lei Complementar e em legislação
para a investidura no cargo de carreira da Polícia Civil do
da Paraíba.
Art. 28. No ato da posse, o candidato nomeado
omprovar o atendimento de todos os requisitos exigidos para a
-I&.A..I..Ja.no cargo e apresentar, também, os seguintes comprovantes:
I - declaração de bens e valores que constituem o
...A~,.·.- individual e familiar, incluídos o cônjuge e os filhos;
a=.--- II - declaração de que não exerce outro cargo,
'a!O ou função pública, salvo as exceções previstas na Constituição

=

III - prova, quando for o caso, de que requereu
rescisão do contrato de trabalho ou dispensa do cargo,
~=::.........::::...
o_u
_: .: _ função pública que vinha exercendo.
'L/
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Parágrafo único. A efetivação da posse dependerá
inspeção médica oficial para aferir a aptidão fisica e mental

Art. 29. A investidura se dará na classe inicial do
- egrante de carreira da Polícia Civil do Estado da Paraíba e para o
didato nomeado se habilitou em concurso público.
Art. 30. Dentro do prazo de até 15 (quinze) dias, o
empossado entrará no exercício das atribuições do cargo, em
~ unidade da Polícia Civil do Estado da Paraíba para o qual for

Parágrafo único. Compete ao Delegado-Geral da
Civil do Estado da Paraíba editar o ato fixando o exercício do

Subseção I
Do Concurso Público

Art. 31. A habilitação de candidatos aos cargos das
da Polícia Civil do Estado da Paraíba será precedida de Concurso
---~-.Luposto das seguintes fases, deterrninadas em Edita]:
I - provas escritas objetivas e discursivas;
II - prova de títulos específicos da carreira para a
a1t~'Orre

o candidato;
III - avaliação psicológica;
IV - prova de capacidade física;
V - investigação social;
VI - curso de formação policial.

§ 1o Os requisitos para a aprovação em cada uma das
. .~ ritas neste artigo, as modalidades das provas, seus conteúdos e
~avaliação serão estabelecidos em Edital de Concurso Público, de
~~~~m as exigências definidas nesta Lei Complementar.
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§ 2°

Quando o Concurso Público se destinar à
·- "'' candidatos ao cargo de Delegado de Polícia, será feito convite
participação de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil,
as fases .
§ 3° O Edital será publicado, na íntegra, no Diário
do Estado, e, por extrato, em, pelo menos, um jornal de grande
- -- L--_ , devendo explicitar, no mínimo:
......,;.___,;...__~_

I - processo e requisitos de inscrição;
Il - programa de provas;
UI - calendário, local e condições para a realização
;as e a apresentação de títulos, conforme o caso;
IV - indicação do cargo objeto do concurso e a
::.r.r:1cão inerente;
V - critérios de julgamento de provas e títulos.

------

Art. 32. O Concurso Público terá validade de até 02
anos, prorrogável uma única vez, por igual período, a critério da
. . .~ . . .o.
Art. 33. Para a inscrição no Concurso Público, será
do candidato a apresentação de documento oficial de identidade e
~pão finnada, sob as penas da Lei, de que preenche as exigências
e possui os demais requisitos comprobatórios das condições
_........._~~n"'" ....... para o exercício do cargo ou função.
Art. 34. As provas escritas, de caráter eliminatório e
"'·a tório, farão com que o candidato revele, teoricamente,
mentos indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo ou
~ conforme programa constante do Edital, e, a critério da Comissão
roncurso e conforme a categoria funciona], poderá ser exigida do
· to a elaboração de peças policiais.

,;;a.;u.• .•

Art. 35. A prova de títulos, de caráter apenas
_,. .....catório, objetiva reconhecer o investimento pessoal do candidato na
- realização de cursos, atividades e obras relevantes para um melhor
~w.y_.~~,~.... o no exercício do cargo para o quaJ concorre.
~
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Art. 36.
A avaliação psicológica, de caráter
..,_._.,_,...ffiatório, consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas
..,. . . . ......,...lógicas, visando a analisar a adequação do candidato ao perfil
iográfico do cargo, identificando a capacidade de concentração e
~~-o, raciocínio, controle emocional, capacidade de memória e
t:a:rn.cwísticas de personalidade prejudiciais e restritivas ao cargo.
Art. 37. A prova de capacidade física tem caráter
· inatório e aferirá se o candidato tem capacidade para suportar, física e
anicamente, as exigências da prática de atividades a que será
-.....metido durante o curso de forrnação e para desempenhar as tarefas
~~icas da categoria funcional.
Parágrafo único. O candidato, para participar da
tftrn' a de capacidade física, deverá apresentar atestado e exames médicos,
J'loo.....óllLLprovando que está apto, na data do exame, a realizar a prova de
~~idade física do concurso público.

Art. 38. Todos os candidatos serão submetidos à
1111:n:~ estigação social e de conduta pessoal, de caráter eliminatório, que se
~rStenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes
~-· minais, sociais, familiares e profissionais.
Subseção ll
Do Curso de Formação Policial

Art. 39. Os candidatos classificados em concurso
. ...... ·co serão convocados para curso de formação policial, exigido para o
~. . ... . . . . a que tenha se habilitado, que terá currículo e duração variáveis, de
~·~·.r" .....v\idade com as atribuições e responsabilidades inerentes a cada
· funcional, com duração mínima de 460 (quatrocentos e sessenta)
~c- para as categorias de Delegado de Polícia e Peritos Oficiais e de 3 60
~~. . tos e sessenta) horas para as demais categorias.
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Art. 40. Os cursos de formação policial serão
......~os, programados, orientados e ministrados pela Academia de
·-~·-,.... de Polícia.

Art. 41. A matrícula deverá ocorrer no prazo de 15
, ,.- inze) dias, contado da publicação do ato de convocação, emitido pelo
~·" tor da Academia de Ensino de Polícia, não sendo admitida qualquer
...-... ogação.
Art. 42. O candidato matriculado no curso de
ação policial fará jus, durante esse curso, a uma indenização mensal,
' alo r de 50% do vencimento do, cargo pretendido, para cobrir despesas
a hospedagem, a alimentação, o material didático e o uniforme
~~pleto, exigido pela Academia de Ensino de Polícia.
Art. 43. O candidato matriculado no curso de
~.&...aJ •<-•v~o será considerado inabilitado, se, do início do curso de fottnação
~a sua homologação:
..

I - não tiver atingido o mínimo da freqüência
li - não tiver obtido o aproveitamento mínimo de
...........~
"'--=o (cinqüenta por cento) por disciplina integrante da grade curricular;
III - apresentar mácula detectada na investigação

Parágrafo único. Serão objeto de regulamentação
tst>e-c ífica do Conselho de Ensino da Academia de Ensino de Polícia os
--~i1nentos para aplicação das disposições deste artigo.

----

Subseção 111
Do Estágio Probatório

Art. 44.
Ao entrar em exercício, o servidor
em cargo efetivo de carreira da Polícia Civil do Estado da
iniciará estágio probatório de 03 (três) anos,
durante os quais serão
)

~----~

'&
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1adas a aptidão e a capacidade para o desempenho do cargo, como
~d.icão para a aquisição de sua estabilidade no cargo.
§ 1o A avaliação de desempenho será instaurada 04
) meses antes de findo o período do estágio por uma comissão
...........·, ída para esse fim.
§ 2° O policial civil em estágio probatório não
erá, em hipótese alguma, ser colocado à disposição de outros órgãos
entidades, salvo convocação para composição no Júri Popular e para a
~~fça Eleitoral.

Art. 45.
Serão apurados, durante o estágio
batório, os requisitos necessários à confirmação na Polícia Civil do
~do da Paraíba, com base nos seguintes fatores:
I - assiduidade: freqüência diária na unidade de
=-==balho com o cumprimento integral da jornada de serviço;
li - pontualidade: cumprimento dos horários de início
énnino da jornada e dos horários de intervalo intra-jornada, na unidade
____ trabalho e nas convocações para serviços policiais;
III - disciplina: fiel cumprimento dos deveres de
~"_idor público e de policial civil;
IV - ética: postura de honestidade, eqüidade no
.-.- tamento com o público, respeito à instituição e ao sigilo das
~OI Inações, às quais tem acesso em decorrência ao trabalho;
V - motivação: responsabilidade e envolvimento para
___lizar as missões de que participe ou que lhe foram designadas;
VI - capacidade de iniciativa: ações espontâneas e
~'"~'""_. tação de idéias em prol da solução de problemas da unidade de
o, visando a seu bom funcionamento;
VII - relacionamento interpessoal: capacidade de se
unicar e de interagir com a equipe de trabalho e com o público em
~"" da boa execução do serviço;
VIII - eficiência: capacidade de atingir resultados no
o com qualidade e rapidez, considerando as condições oferecidas
to·

- -- -

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 24

ESTADO DA PARAÍBA
~'"""'umes

IX - produtividade: capacidade de atingir as metas de
dos serviços atribuídos nos prazos previstos.

Art. 46. A apuração do atendimento aos requisitos
~·-·LOLII te o estágio probatório far-se-á à vista da Ficha Individual de
._._mpanhamento de Desempenho, elaborada pelas chefias imediatas e
inhada, reservadamente, à Comissão Permanente de Avaliação da
~~-eira, nos períodos definidos em regulamento específico.

§ 1o A Comissão, além das inforn1ações lançadas na
ha Individual de Acompanhamento de Desempenho, poderá valer-se de
fontes para a conclusão dos seus trabalhos.
§ 2° Será assegurado ao avaliado o conhecimento
_ conceitos lançados em sua Ficha Individual de Acompanhamento de
....___ empenho, para exercício da atnpla defesa e do contraditório.
§ 3° Caberá às Comissões, esgotado o prazo da
esa, mediante voto da maioria simples de seus membros, decidir sobre
~:.t:'-rovação ou reprovação do avaliado no estágio probatório.
Art. 47. O membro da Polícia Civil do Estado da
aJaíba reprovado no estágio probatório será exonerado imediatamente
" a conclusão e decisão do processo apuratório, ocasião em que lhe
, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de invalidação
ato .

~

Subseção IV
Da Estabilidade
Art. 48. O servidor habilitado em Concurso Público,
.,_,.......possado em cargo de provimento efetivo e aprovado em estágio
batório adquirirá estabilidade.
~

Art. 49. O servidor estável só perderá o cargo em
irtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo
~.... inistrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada a ampla defesa.

Seção 111
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Da Promoção

Art. 50. A promoção nas carreiras da Polícia Civil
Estado da Paraíba consiste na movimentação para a classe
,_,.,. .ediatamente superior, dentro do respectivo cargo, alternadamente, pelo
lt-rri-··é rio de antiguidade ou merecimento, e encontra-se disciplinada nos
"!l"'r't:il. gos de 252 a 267 desta Lei Complementar.
Parágrafo único. O policial civil somente poderá
· promovido depois de cumprido o estágio probatório e encontrar-se
idamente estabilizado.

--

Seção IV
Da Readaptação
Art. 51. Readaptação é a investidura do servidor
icial civil em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
.___ri.ficada em inspeção médica.

§ 1°

Será aposentado o servidor que, durante o
essa de readaptação, for julgado incapaz para a atividade policial.
§ 2° A readaptação será efetivada em cargo de
·buições afins, respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade
equivalência de vencimentos, e, na hipótese de inexistência de cargo
~o o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a
~ rrência de vaga.

Seção V
Da Reversão

Art. 52. Reversão é o retomo à atividade de servidor
sentado:
I - por invalidez, quando junta médica oficial
. _____,___ ]arar insubsistentes os motivos da aposentadoria;
II - no interesse da Administração, desde que:

\U
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a) tenha solicitado a Reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável, quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos 05 (cinco) anos
___ores à solicitação;
e) haja cargo vago.

§ 1 o A Reversão far-se-á no mesmo cargo ou no
__ resultante de sua transformação.
§ 2° O servidor que retornar à atividade por interesse
dministração perceberá, em substituiçao aos proventos da
.,_..,. . . .ntadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com
antagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à
:Jsei tadoria.
§ 3° O servidor de que trata o inciso li somente terá
proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer, pelo
s, 05 (cinco) anos no cargo.
§ 4° É vedada a Reversão de aposentado que já tiver
__ . :.~..~:pletado 70 (setenta) anos de idade.

r.....a..__

= c = _-

Seção VI
Da Reintegração
Art. 53. A Reintegração é o retomo do servidor
ticial estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao cargo resultante de
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
__..·.. istrativa ou judicial transitada em julgado, com a reconstituição da
---,.cti v a carreira.
§ 1o Se o cargo em que deveria ser reintegrado
sido extinto, a reintegração será em cargo equivalente, respeitada a
itação profissional e as exigências para o seu exercício ou, não sendo
.,~ível, o policial civil será colocado em disponibiJ idade remunerada.
§ 2° Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual
-~"....~te, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à
· zação, aproveitado em outro cargo, ou, ainda, será posto em
-----.~ ibilidade. $
- ' L I ...
•
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§ 3° O servidor policial reintegrado será submetido à
speção médica.

....._____.

Seção VII
Da Recondução
Art. 54. A Recondução é o retorno do servidor
esl[ável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de reintegração do
~ or ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo
origem, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo que exerceu
,........,.eriormente, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou
~ o em disponibilidade.
Seção Vlll
Da Disponibilidade e do Aproveitamento
Art. 55.
Extinto o cargo ou declarada a sua
ecessidade, o servidor policial estável ficará em disponibilidade, com
..__.......... eração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
=--=----=-·tamento em outro cargo.
Art. 56. O retomo à atividade de servidor policial
ibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo
~. · uições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado,
.. "'"'".'-'Aradas as promoções por antigüidade a que teria direito, se estivesse
. . . . . . . . . . . .·. idade, e dependerá:
I - de exame médico oficial;
li - da existência de vaga;
III - da manifestação expressa e fundamentada do
se no retomo do disponível pela Delegacia-Geral da Polícia Civil do
~~do da Paraíba. J
..1 -
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Art. 57. Será tomado sem efeito o aproveitamento e
~sada a disponibilidade do policial civil que não entrar em exercício no
razo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.

CAPÍTULOill
Da Vacância
Art. 58. Haverá vacância em cargos do Grupo GPG-

I - exoneração;
11 - demissão;
III - aposentadoria;
IV - posse em outro cargo inacumulável;
V - falecimento.
Seção I
Da Exoneração
Art. 59. A exoneração do policial civil dar-se-á:

I - a pedido;
11 - de oficio:
a) no caso de não aprovação no período de estágio
robatório;
b) quando não entrar em exercício no prazo legal;
c) no término do afastamento legal por posse em
utro cargo público .

....____

Art. 60. Ao servidor policial submetido a processo
administrativo ou judicial, somente será concedida a exoneração a pedido
de is de julgado o processo e cumprida a pena disciplinar imposta.
Seção II
Da Vacância por Posse em Outro Cargo Inacumulável

\i,
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Art. 61. O policial civil estável poderá requerer
do cargo por período não superior a 03 (três) anos em
~ncia de posse em outro cargo público inacumulável, ficando
__ o o seu vínculo, sem remuneração, durante o referido período.

...aulJ.~o'l,,to

Parágrafo único.
Não havendo manifestação
do servidor em retornar ao cargo em detrimento do cargo
~'-'~·"' em outro órgão público e findo o prazo a que se refere o caput
.,.. . . _ o mesmo será exonerado.
CAPÍTULO IV
Da Freqüência

Art. 62. A freqüência dos integrantes da Polícia
o Estado da Paraíba ao serviço é obrigatória, conforme horários
~':::!:......,~~
..... tecidos.
Parágrafo único. Mediante ato do Secretário de
da Segurança e da Defesa Social, a apuração da freqüência dos
da Polícia Civil do Estado da Paraíba poderá observar
~·l.&· · os próprios, em virtude das peculiaridades das atribuições
~~~ a seus cargos.
CAPÍTULO V
Da Remoção
Art. 63. O integrante de carreiras da Polícia Ci vil do
da Paraíba poderá ser removido de oficio ou a pedido, com
'r'a de localidade, com o objetivo de atender à necessidade de
e assegurar o pessoal necessário à eficiência operacional das
~Lues policiais.
-..r..L .•

Art.

I entadamente;

:e_.

64.

Dar-se-á

remoção

nas

segujntes

de ofício, no interesse da Administração
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11 - a pedido, observada a conveniência do serviço;

§ 1o A remoção a que alude o inciso II deste artigo
gera direito para o servidor à percepção de auxílio ou qualquer outra
. . . . . - de indenização pela transferência.
§ 2° O ato de remoção de integrante da Polícia Civil
Estado da Paraíba compete ao Secretário de Estado da Segurança e da
___fesa Social ou ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
§ 3° O Delegado de Polícia não poderá ser removido
sua unidade policial, salvo na hipótese de remoção por interesse da
dministração, quando o motivo será demonstrado de forma expressa e
~·..e
=tiva.

----

Art. 65. O integrante de carreira da Polícia Civil do
da Paraíba, cientificado formalmente de sua remoção, deverá
~c-entar-se na nova unidade nos seguintes prazos:
.....____
~·>4.4~o

I - imediatamente, quando a remoção ocorrer sem
udança de município;
II - em 03 (três) dias, quando envolver unidades
iadas em cidades contíguas ou em municípios distantes não mais que
. . . . . . . (cinqüenta) quilômetros um do outro;
III - em 05 (cinco) dias, nos demais casos.

Parágrafo único. Formalizada a remoção do policial
· · , este deverá devolver todos os objetos e/ou armamento pertencente ao
o patrimonial da unidade de origem, os quais estejam sob sua guarda.
"D r1:

Art. 66. A iniciativa da proposta de remoção exfficio, com ou sem mudança de município, caberá à chefia a que
rtencer o servidor, submetida à proposição do Delegado-Geral da
........_'cia Civil do Estado da Paraíba.

CAPÍTULO VI
Dos Direitos e Vantagens
Seção I~
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Do Vencimento e da Remuneração

Art. 67. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo
exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
Art. 68. Entende-se por remuneração, nos termos
desta Lei Complementar, o vencimento acrescido de vantagens
pecuniárias previstas em Lei.

§ 1o Nenhum integrante da Polícia Civil do Estado
da Paraíba receberá remuneração inferior ao salário mínimo.
§ 2° A composição da remuneração dos integrantes
da Polícia Civil do Estado da Paraíba será disposta em lei específica.
Seção li
Do Cômputo do Tempo de Serviço
Art. 69. Será considerado de efetivo exercício o
astamento do policial civil no exercício do respectivo cargo, em virtude
.•

I - férias;
II - gozo dos afastamentos previstos no Art. 111
esta Lei Complementar;
III - deslocamentos a serviço e trânsito para nova
de:
IV
participação em júri, atendimento de
nvocação para o serviço militar e outros serviços obrigatórios por lei;
V - exercício de função do governo por designação
o Governador ou do Presidente da República;
VI - licença para tratamento da própria saúde,
clusive por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, na
orma desta Lei Complementar;
VII - licença à servidora gestante ou adotante;
VIII - licença por motivo de doença em pessoas da
~~.~.ília : cônjuge, filhos, pai, mãe ou irmão, na forma da lei;
~
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IX - até 05 (cinco) faltas, durante o mês, por motivo
doença devidamente comprovada mediante atestado médico;
X - exercício de mandato eletivo em entidade
lassista de defesa dos interesses de integrantes das carreiras da Polícia
Civil do Estado da Paraíba.

._____
e

§ 1° Para os efeitos do inciso VI, acidente em serviço
e o dano fisico ou mental que sofre o policial civil em razão do exercício
suas atribuições ou os agravos em decorrência deste.
§ 2° O acidente em serviço ou a doença profissional
rão confirmados em laudo elaborado pela perícia médica oficial onde
verão ficar estabelecidos, rigorosamente, a sua caracterização e o nexo
usal com o exercício de atribuições do cargo.

Art. 70. A apuração do tempo de serviço será feita
dias, que se convertem em anos, considerado um ano como de
.....,.zentos e sessenta e cinco dias.

Seção 111
Das Férias

Art. 71. Os integrantes das carreiras da Polícia Civil
Estado da Paraíba têm direito a férias anuais, na forrna da lei,
~ervada a escala que for organizada de acordo com a conveniência do

Art. 72. A autoridade competente, por necess idade
serviço, poderá suspender ou indeferir o gozo das férias, ressalvada a
de acumulação que implique perda desse direito, desde que
-'"'damentado o interesse público e justificada a necessidade de serviço.
~rrência

Parágrafo único. O período ou parte das férias não
Jl,I.L.A!;.U.~c;.I.J,

por necessidade do serviço gera direito à compensação temporal ,
~ que em outro exercício, sendo defeso levar à conta de férias as faltas
alho.

fl

~
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Art. 73. Fica vedada, a qualquer título, a remoção de
ntegrante da Polícia Civil do Estado da Paraíba durante o gozo de férias,
icença ou afastamentos previstos nesta Lei Complementar.
Seção IV
Da Substituição
Art. 7 4. Os substitutos de servidores ocupantes de
argo em comissão ou de função de confiança serão indicados pela
utoridade competente.

§ 1o
O substituto assumirá, automática e
umulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupe, o exercício do cargo
m comissão ou da função de confiança, nos afastamentos, nos
·mpedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo,
·póteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o
spectivo período.
§ 2° O substituto fará jus à retribuição pelo exercício
o cargo ou da função de direção ou de chefia, nos casos de afastamentos
ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos,
aga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o
eferido oeríodo.
Seção V
Das Indenizações
Art. 75. Constituem indenizações ao policial civil:

I - ajuda de custo;
JI - diárias;
111 - transporte.
Art. 76. Os valores das indenizações, assim como as
ndições para a sua concessão, serão estabelecidos em lei e atualizados
la forma que esta determinar.
Subseção I
'-l:,/
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Da Ajuda de Custo
Art. 77. A ajuda de custo destina-se a compensar as
despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a
er exercício em nova sede, com mudança de domicílio civil, em caráter
ettnanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo,
o caso de o cônjuge ou o companheiro que detenha também a condição
e servidor vir a ter exercício na mestna sede.

§ 1o Correm por conta da Administração as despesas
e transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem,
agagem e bens pessoais.
§ 2° A' família do servidor que falecer na nova sede
âe trabalho, são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade
e origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.
Art. 78. A ajuda de custo, não superior ao triplo da
remuneração do servidor, será proporcional às despesas efetivas de
·nstalação devidamente comprovadas.
Art. 79. Não será concedida ajuda de custo, quando
o servidor:
I - afastar-se do cargo ou reassumi-Jo em virtude de

mandato eletivo;
II - for posto à disposição ou cedido a outra entidade.

Art. 80.

O servidor restituirá a ajuda de custo,

quando:
I - não se mudar para a nova sede no prazo
detenninado no ato de transferência;
11 - antes de decorridos três meses, regressar, pedir
exoneração ou abandonar o serviço.
§ 1° A restituição é de exclusiva responsabilidade do

servidor e não poderá ser feita parceladamente.

;J
-'
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I'Pn

§ 2° Não haverá obrigação de restituir, quando o
esso do servidor for deterntinado "ex officio".
Subseção 11
Das Diárias

Art. 81. O policial civil que, a serviço, afastar-se da
,_~e, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território
~,,ional ou para o exterior, fará jus a passagens e a diárias destinadas a
. enizar as parcelas de despesas extraordinárias com estada, alimentação
~ocomoção urbana.
§ 1o A diária será concedida por dia de afastamento,
o devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora
~· sede.

§ 2° Não se concederá diária:
I - ao policial civil que se deslocar dentro da mesma
gião metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, salvo se
~...- uver pernoite fora da sede;
IT - quando o Estado custear diretamente as despesas
ordinárias cobertas por diárias;
111 - nos casos em que o deslocamento do policial
&.___n constituir exigência perrnanente do exercício do cargo.
Art. 82. O policial civil que receber diárias e não se
astar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las
~~
egralmente, no prazo de dois dias úteis.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar
sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá
=-.=
diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput.

Subseção Ill
Da Indenização de Transporte
~
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Art. 83.
O Policial civil será indenizado das
espesas de transportes que incidir em serviços externos, por força das
tribuições próprias do cargo, conforme dispuser a lei.
Seção VI
Das Gratificações e Adicionais
Art. 84. Além do vencimento, poderão ser atribuídas
o Policial civil as seguintes vantagens, cuja regulamentação será objeto
e lei específica:

I - gratificação de risco de vida;
11 - gratificação pelo exercício de função;
III - gratificação natalina;
IV - gratificação de atividades especiais;
V - gratificação pelo exercício de atividades
nsalubres;
VI - adicional de férias;
VII- adicional de representação.

Subseção I
Da Gratificação de Risco de Vida

Art. 85. A gratificação de risco de vida é devida ao
olicial civil de carreira, quando no efetjvo exercício das funções de
....,._,lícia judiciária, pelo perigo a que se expõe no exercício de suas
tividades .
Parágrafo único. A percepção da gratificação de
Htie trata o caput do artigo será disciplinada em lei específica.

Subseção 11
Da Gratificação pelo Exercício de Função
Art. 86. Ao Policial civil ocupante de cargo efetivo e
ue exerce função de chefia ou de assessoramento previstas em Lei, é
evida a retribuição pelo exercício de função. )
...._.....
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Subseção 111
Da Gratificação Natalina

Art. 87. A gratificação natalina corresponde a 1/ 12
um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de
ezembro, por mês de exercício no respectivo ano.
Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15
quinze) dias será considerada como mês integral.

Art. 88. A gratificação será paga até o final do mês
e dezembro de cada ano.
Art. 89.
O policial civil exonerado perceberá
tificação natalina proporcional aos meses de exercício efetivo,
calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.
Art. 90. A gratificação natalina não será considerada
para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária.
Subseção IV
Da Gratificação de Atividades Especiais

Art. 91. A gratificação de atividades especiais
poderá ser concedida ao policial civil ou a grupo destes, pelo desempenho
de atividades especiais ou excedentes às atribuições dos respectivos cargos
ou pela participação em comissões, grupo ou equipes de trabalho
constituídas através de ato do Governador do Estado.
Subseção V
Da Gratificação pelo Exercício de Atividades Insalubres

Art. 92. Os policiais civis que trabalhem, con1
"'1abitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de
insalubridade. j.J
~
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Parágrafo único.
O direito à gratificação de
insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que
deram causa a sua concessão.
Art. 93. Haverá permanente controle da atividade de
rvidores em operações ou locais considerados insalubres.
Parágrafo único. Enquanto durar a gestação e a
lactação, a servidora gestante ou lactante será afastada das operações e dos
ocais mencionados neste artigo e passará a exercer suas atividades em
ocal salubre, sem prejuízo da remuneração.
Art. 94.
Serão observadas as disposições da
egislação específica, quando da concessão da gratificação de
· nsalubridade.
Art. 95. Os locais de trabalho, com instalações de
ios X ou de substâncias radioativas, e os servidores que operam os
espectivos aparelhos e instrumentos serão mantidos sob controle
pennanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem
o nível máximo previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este
artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.
Subseção VI
Do Adicional de Férias
Art. 96. Será paga ao policial civil, por ocasião das
érias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração a que
·ver direito, no período correspondente às férias, independentemente de
o licitação.
Subseção VII
Do Adicional de.Representação

~
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Art. 97. O adicional de representação é a vantagem
concedida por lei ao policial civil de Categoria Especial, em virtude da
natureza e das peculiaridades do cargo exercido.

CAPÍTULO VII
Das Licenças, dos Afastamentos e das Concessões
Seção I
Das Licenças
Art. 98. Aos integrantes das carreiras da Polícia
ivil do Estado da Paraíba, conceder-se-ão as licenças previstas no
egime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, em
special:
I - por motivo de doença em pessoa da família;
II - para tratar de interesses particulares;
Ill - para desempenho de mandato classista;
IV - para atividade política;
V - para o serviço militar;
VI - por motivo de afastamento do cônjuge ou do
companheiro;
VII - para capacitação, treinamento, reciclagem e

Parágrafo único. O regime próprio de previdência
social do Estado da Paraíba atenderá ao servidor integrante do Grupo
Ocupacional Polícia Civil do Estado da Paraíba e a seus dependentes, nos
termos dos Artigos 172 a 185 da Lei Complementar no 58, de 30 de
ezembro de 2003.
Subseção I
[)a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 99. A licença por motivo de doença em pessoa
a família, comprovada a necessidade clínica e social do acompanhamento
ssoal do policial civil requerente, será concedida sem prejuízo da
~
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muneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por
gual período, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes
os, sem remuneração, por até 90 (noventa) dias.

§ 1° Na licença por motivo de saúde em pessoa da
~..

ília, o requerimento será instruído com laudo de inspeção, expedido
la junta médica oficial e a declaração da indispensabilidade do
iümpanhamento pessoal do servidor, passado por Assistente Social ou
~·~,.fiss ional designado para essa função.
§ 2° Para o efeito deste artigo, pessoa da família é o
~cendente, o descendente, o cônjuge ou o convivente, desde que não
eia separado, irmãos e dependentes econômicos do servidor.
§ 3° A licença de que trata este artigo não poderá ser
re e tida sem o interstício mínimo de 12 (doze) meses.
§ 4° A licença somente será deferida, se a assistência
ireta do servidor for indispensável e não puder ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de
orário, na forma da legislação estatutária.
Subseção 11
Da Licença para Tratar de Interesses Particulares
Art. 100.
A licença para trato de interesses
articulares dar-se-á sem percepção de remuneração do cargo efetivo e
derá ser concedida por até três anos contínuos ao policial civil estável
ue requerer, desde que não seja inconveniente para o serviço.

§ 1o O requerente da Ucença deverá aguardar sua
oncessão em exercício, e novo afastamento, nessas condições, só poderá
ocorrer depois de cinco anos do término da licença anterior.
§ 2° Concedida a licença, somente será interrompida
...... r interesse do próprio requerente.
Subseção 111
Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista

QJ
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Art. 101. A licença para o exercício de mandato
assista, em entidade representativa da respectiva categoria, será
oncedida, mediante requerimento e comprovação da eleição para membro
a diretoria, durante igual período do mandato, permitida a renovação no
aso de reeleição, sem prejuízo do integral recebimento de sua
muneração, observadas as seguintes condições:
I - para os representantes do Sindicato representativo
~· categoria, somente farão jus à licença os eleitos para cargos de direção,
m número de 03 (três) representantes ocupantes de cargos da diretoria
xecutiva;
II - para os representantes de associação de classe
epresentativa da categoria, somente terão direito a tal licença o número de
3 (três) integrantes da diretoria executiva.

Parágrafo único.
Ao servidor policial, será
assegurada inamovibilidade, a partir do registro de sua candidatura a cargo
de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até O1
um) ano após o ténnino do mandato, salvo se a pedido ou em caso de
falta grave, nos termos da lei.
Subseção IV
Da Licença para Atividade Política

Art. 102. O policial civil terá direito à licença para
atividade política, sem remuneração, durante o período que mediar entre a
ua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a
éspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
§ 1°
O servidor candidato a cargo eletivo na
ocalidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção,
hefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a
artir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça
leitoral até o décimo dia seguinte ao do p1eito.
§ 2° A partir do registro da candidatura até o décimo
1a seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurada a
remuneração do cargo efetivo somente pelo período de três meses.
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§ 3° O policial civil que tiver direito à licença
·ista neste artigo afastar-se-á do cargo, mediante comunicação escrita
chefe imediato, a quem incumbe encaminhar o expediente à Secretaria
Estado da Segurança e da Defesa Social e à Secretaria de Estado da
..'-&~"" •nistração, para efeito de concessão da licença.

Subseção V
Da Licença para o Serviço Militar
Art. 103. Ao policial civil convocado para o serviço
Ilitar, será concedida licença, na forma e nas condições previstas na
le ·slação específica.
Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o
servidor terá até 30 (trinta) dias, não remunerados, para reassumir o
e ~ercício do cargo, sob pena de incorrer em abandono de cargo.

~a

Subseção VI
Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou do Convivente

Art. 104. O servidor policial civil, casado ou que
antenha união estável, nos tennos da lei, terá direito à licença sem
muneração e sem contagem de tempo de serviço, por prazo
ndeterminado, quando o cônjuge ou convivente, servidor público estadual
u federal, for mandado servir em outro ponto do Estado ou fora deste,
nclusive em território estrangeiro ou ainda eleito para exercício de
andato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos
stados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1o
A licença dependerá de requerimento
evidamente instruído, devendo o pedido ser renovado a cada 2 (dois)
§ 2° Finda a causa da licença, o servidor policial
deverá reassumir o exercício dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de
incorrer em abandono de cargo. ~
~
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§ 3° A concessão da licença itnpedirá a promoção
or merecimento do servidor policial civil, enquanto estiver em gozo.

Subseção VII
Da Licença para Capacitação, Treinamento, Reciclagem e
Aperfeiçoamento
Art. 105. Poderá ser autorizada a licença a ocupante
de cargo das carreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba para:

I - freqüentar cursos de capacitação, fonnação
policial, treinamento, reciclagem, aperfeiçoamento, bem como realizar
especialização, mestrado ou doutorado, durante o prazo necessário à sua
conclusão, exceto quando essas atividades ocorrerem fora do território
acionai, circunstância que exigirá autorização através de portaria do
Secretário de Estado da Administração e limitará a duração da seguinte

a) para o curso de atualização ou de aperfeiçoamento,
o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias;
b) para o curso de especialização, o prazo máximo de
01 (um) ano;
c) para o curso de Mestrado, o prazo de 02 (dois)
anos, admitindo-se prorrogação;
d) para o curso de Doutorado, o prazo de 03 (três)
anos, admitindo-se prorrogação;
II - participar de congressos, seminários ou encontros
relacionados com o exercício da função, pelo prazo estabelecido no ato
que o autorizar.

§ 1o A Licença prevista no inciso I não poderá ser
concedida ao policial civil em estágio probatório ou que esteja submetido
a processo disciplinar adn1inistrativo ou cumprindo penalidade disciplinar.
§ 2° As Licenças previstas nos incisos I e li ocorrem
sem prejuízo da integral remuneração do servidor e obrigam ao
atendimento das políticas institucionais, à apresentação de relatório

t-
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ircunstanciado
esenvolvidas.

e

de

certificados

que

comprovem

as

atividades

Seção 11
Dos Afastamentos
Subseção I
,
Do Afastamento para Servir a Outro Orgão ou Entidade
Art. 106. O policial civil poderá ser cedido para ter
exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados,
~ Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

I - para exercício de cargo etn comissão ou função de
onfiança;
II - em casos previstos em leis específicas.

§ 1o Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para
~ rgãos ou entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
unicípios, o ônus da retnuneração caberá ao órgão ou entidade
. , .
cesstonarto.
§ 2° A cessão far-se-á mediante Ato do Governador
o Estado publicado no Diário Oficial do Estado.
Art. 107. A cessão para órgãos no âmbito do Poder
Executivo Estadual far-se-á mediante Portaria do Secretário de Estado da
tiministração publicada no Diário Oficial do Estado.
Subseção 11
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo
Art. 108. Ao servidor investido em mandato eletivo,

licam-se as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato federal, estadual ou
istrital, ficará afastado do cargo; ~
_.___;
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II - investido no mandato de Prefeito ou de
overnador, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar entre a
muneração do seu cargo efetivo e a do cargo eletivo, na forma
tabelecida pela Constituição Federal;
III - investido no mandato de Vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as
antagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será
fastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração, nos termos
o inciso II deste artigo.

§ 1° No caso de afastamento do cargo, o servidor
ntribuirá para a seguridade social, como se em exercício estivesse.
§ 2° O servidor investido em mandato eletivo não
derá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa
quela onde exerce o mandato.
Subseção 111
Do Afastamento para Cumprimento de Missão
Art. 109. O servidor pode ausentar-se para o exterior
u para outros pontos do território nacional, sem perda da remuneração,
ara cumprimento de missão oficial, a critério da Administração, por
razo não superior a 4 (quatro) anos, mediante autorização do Governador
__,Estado.
Art. 11 O. O afastamento de servidor para atuar em
rganismo internacional de que o Brasil participe ou com que coopere dar-á com perda total da remuneração.
Seção 111
Das Concessões
Art. 111. Ao integrante de carreira da Polícia Civil
da Paraíba, será concedido o afastamento, sem prejuízo da
muneração: ~
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I - por O1 (um) dia, para doação de sangue
~-vidamente

comprovada;

II - por até 02 (dois) dias, para se alistar como
III - por até 08 (oito) dias consecutivos em razão de:
a) casamento;
b) nascimento ou adoção de filhos, no caso de
ornem;
c) falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
adrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob tutela e irtnãos;
d) freqüência em palestras, seminários e cursos de
curta duração nas áreas relacionadas às atribuições da Polícia Civil do
stado da Paraíba, desde que autorizado pelo Secretário do Estado da
egurança e da Defesa Social.

Art. 112.
Será concedido horário especial ao
ervidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o
orário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida
compensação de horário no órgão ou entidade em que tiver exercício,
espeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2° Ao servidor estudante que mudar de sede no
interesse da administração, é assegurada, na localidade da nova residência
ou na mais próxima, a matrícula em instituição de ensino congênere, em
qualquer época, independentemente de vaga.

Art. 113.
Será concedido horário especial ao
servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por
junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.
Parágrafo único. As disposições previstas no caput
do artigo são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou
dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, nesse caso,
que a assistência direta do servidor seja indispensável e não possa ser
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restada, simultaneamente, com exercício do cargo ou
ompensação de horário, na forma da legislação estatutária.

mediante

CAPÍTULO VIII
Da Previdência
Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 114. Aos policiais civis, é assegurado regime
róprio de previdência social, de caráter contributivo, mediante Lei
-==-=stadual, observado o disposto na Constituição Federal.

Art. 115.

O regime próprio de previdência social

atenderá:
I - quanto ao servidor:
a) aposentadoria;
b) licença para tratamento de saúde;
c) salário-família;
d) licença-maternidade.
11 - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão.

Parágrafo único. O recebimento de benefícios
avidos por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do total
auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.
Subseção I
Da Aposentadoria e Pensões
Art. 116.
A aposentadoria dos integrantes das
arreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba e as pensões devidas a seus
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entes são submetidas às regras de aposentadoria, estabelecidas no
·go 40 da Constituição Federal e mantidas pelo Regime de Previdência
ial do Estado da Paraíba.
Art. 117. Os integrantes das carreiras da Polícia
1vil do Estado da Paraíba aposentar-se-ão voluntariamente com
ventos integrais, desde que comprovem 30 (trinta) anos de contribuição
.. pelo menos, 20 (vinte) anos de atividade policial, se homem, e 25 (vinte
cinco) anos de contribuição e, pelo menos, 15 (quinze) anos de atividade
Iicial, se mulher, com fundamento no artigo 40, § 4°, incisos 11 e III, da
onstituição Federal, com redação da Emenda Constitucional n° 47/05.

Subseção 11
Do Salário-Família
Art. 118. O salário-família é devido ao policial civil

e baixa renda.
Parágrafo único.
Para os efeitos desta Lei,
r-''U"mpreende-se por servidor público de baixa renda aquele que se
nquadra no limite de remuneração bruta previsto no art. 13 da Emenda
onstitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, com as modificações
steriores procedidas pelo regime geral de previdência social.

Art. 119. O salário-família será devido ao servidor
m função dos dependentes que lhe estejam afetos, compreendidos como
is filho menor de 14 (catorze) anos, pessoa da mesma idade a ele
uiparado e, finalmente, inválido de qualquer idade, assim reconhecido
ia perícia médica competente.
Art. 120. O salário-família poderá ser requerido a
ualquer tempo e será devido a partir da data de entrada do requerimento
repartição que tiver de processá-lo, devendo ser anexados ao pedido os
guintes documentos:
I - certidão de nascimento do filho ou tutela;

~
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II - atestado de vacinação, para o menor de 07 (sete)
III - comprovante de freqüência à escola, a partir dos

§ 1o Para o caso do inválido maior de 14 anos, além

s documentos constantes nos incisos deste artigo, será cobrado o laudo
da perícia médica do órgão previdenciário.
§ 2° Para a continuidade do pagamento do beneficio,
atestado de vacinação deve ser apresentado, anualmente, no mês de
aio, e o de freqüência escolar, nos meses de maio e de novembro de cada
o.
§ 3° Não será devido o salário-família, enquanto a
spectiva concessão estiver pendente da apresentação dos documentos
. . . . "'vistos neste artigo.
§ 4° Quando o pedido de salário-família envolver
mválido, será obrigatoriamente instruído por laudo da perícia médica
.--mpetente.
§ 5° Verificada, a qualquer tempo, a falsidade dos
umentos apresentados para habilitação ao salário-família, será
~--..penso o seu pagamento e deternlinada a reposição ao erário das
....... portâncias indevidamente percebidas, em parcelas não excedentes a
10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor, sem prejuízo da
~tauração do competente processo disciplinar.
~invalidez

Subseção 111
Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 121. Será concedida ao policial civil a licença
.-.u..a tratamento de saúde, a pedido ou de oficio, com base em perícia
" ica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

-

Art. 122. Para licença de até 05 (cinco) dias, o
xame médico poderá ser feito por profissional da repartição onde o
rvidor for lotado, e, no caso de licença por período superior, o exame
verá ser procedido por Junta Médica Oficial.

--

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 50

ESTADO DA PARAÍBA

§ 1o Inexistindo serviço médico oficial no local onde
tiver o servidor, será aceito atestado fornecido por médico particular.
§ 2° No caso do parágrafo anterior, o atestado
produzirá efeitos depois de homologado pela Junta Médica
§ 3° O servidor que, durante o mesmo exercício,
rfizer trinta dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou
ào, somente poderá obter nova licença mediante prévia inspeção por
~rícia médica oficial.
Art. 123. Findo o prazo da licença, o policial civil
rá submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao
rviço, pela pron·ogação da licença ou pela aposentadoria.
Art. 124. O atestado e o Jaudo da junta médica não
referirão ao non1e ou à natureza da doença, salvo quando se tratar de
e~ões produzidas por acidentes em serviço, doença profissional ou doença
rave, contagiosa ou incurável, como tuberculose ativa, alienação mental,
. . clerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no
erviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
aralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante,
efropatia grave, estados avançados do Mal de Paget (osteíte deformante),
índrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS e outras especificadas
em lei.

Subseção IV
Da Licença-Maternidade
Art. 125. Será concedida a licença à servidora
estante por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da
muneração.
§ 1o A licença poderá ter início no primeiro dia do

ono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.
§ 2° No caso de nascimento prematuro, a licença terá
icio na data do parto.

r

\.!.._./
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§ 3° Nos casos de natimorto e aborto, a servidora
será submetida a exame médico, que detenninará o prazo para seu retorno
ao serviço ou recomendará a conversão do afastamento em licença para
tratamento de saúde por prazo tecnicamente adequado, superior a trinta
dias.
Art. 126. Para amamentar o próprio filho, até a idade
de seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de
trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois
períodos de meia hora.
Art. 127. A' servidora que adotar ou obtiver tutela
judicial de criança com até O1 (um) ano de idade, serão concedidos 90
(noventa) dias de licença remunerada.
Parágrafo único. No caso de adoção ou de tutela
judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata
este artigo será de 30 (trinta) dias.
Subseção V
Do Auxílio-Reclusão
,

Art. 128. E devido auxílio-reclusão à família do
servidor ativo de baixa renda, observado o seguinte:

1 - dois terços da remuneração, enquanto durar a
prisão, se esta tiver ocorrido em flagrante ou tiver sido decretada
preventivamente por autoridade competente;
II - metade da remuneração, durante o afastamento,
em virtude de condenação, por sentença definitiva, quando a pena não
ensejar a perda do cargo.

§ 1° No caso de absolvição, o servidor terá direito a
receber a diferença entre a remuneração integral, se em exercício, e o valor
do auxílio reclusão percebido pela família.
-......_/
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§ 2° O direito ao auxílio-reclusão cessará a partir do
dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que
condicional.
Seção 11
Do Custeio
Art. 129. O custeio das aposentadorias e pensões é
de responsabilidade do Estado e de seus servidores, nos terrnos definidos
na Constituição Federal.
Art. 130. Os benefícios não previstos no art. 116
desta Lei não poderão ser pagos com recursos previdenciários.
,

TITULO IV
Das Garantias e Prerrogativas
CAPÍTULO I
Das Honrarias
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 131. As honrarias constituem reconhecimento
or bons serviços prestados pelo policial civil e compreendem:

I- Medalha de Prêmio;
li - Medalha de Mérito Policial;
III - Medalha de Tempo de Serviço Policial;
IV - Elogios.
Parágrafo único. As honrarias a que se refere este
igo obedecerão às normas fixadas nos respectivos Regulamentos de
oncessão.
,

CAPITULO 11
Do Desagravo ~úblico

L
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Art. 132. O policial civil, quando ofendido no
exercício do cargo ou em razão dele, será publicamente desagravado, o
que será promovido:
I - de ofício, de acordo com a subordinação do órgão
ou untdade de exercício do policial civil, pelo:
a) Secretário de Estado da Segurança e da Defesa
Soctal;
b) Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da
Paraíba;
c) Diretor-Geral do Instituto de Polícia Científica;
II - mediante representação do ofendido ou seu
procurador e, no caso de morte, pelo cônjuge, ascendente ou descendente;
III - mediante requerimento da entidade de classe a
que pertencer o policial civil.
Parágrafo único.
A promoção do desagravo
previsto neste artigo não elide a responsabilidade civil e criminal em que
incorrer o ofensor.

CAPÍTULO 111
Do Porte de Arma
Art. 133. O policial civil ativo tem direito ao porte
de arma, na forma da legislação federal pertinente, e quando, em efetivo
exercício de suas funções, ser-lhe-á entregue pelo Estado identidade
funcional e distintivo.
Parágrafo único. Legislação específica disporá
sobre a entrega de demais eq uipan1entos necessários ao efetivo exercício
das funções de policial civil.

CAPÍTULO IV
Do Direito a Petição
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,

Art. 134. E assegurado ao policial civil o direito de
requerer e de representar, em defesa de direito ou interesse legítimo, por
meio dos canais hierárquicos.
§ 1o O requerimento será dirigido à autoridade
competente para decidir o pleito, por meio da chefia imediata, que, após
manifestação, encaminhará à autoridade competente, a qual decidirá em
até trinta dias, salvo motivo de força maior e quando se trate de ato
administrativo complexo que exija providências anteriores à decisão final,
limitando-se a noventa dias, o prazo para se proferir a decisão acerca do
pedido formulado.
§ 2° O recurso à instância superior será encaminhado
por intermédio da autoridade recorrida, que poderá conhecer o pedido e
reconsiderar o ato impugnado, sendo vedada a renovação deste.
§ 3° Mantido o ato, a autoridade recorrida dará
conhecimento ao interessado, dando seguimento ao recurso, no prazo de
dez dias.

Art. 135. Caberá recurso:

I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - da decisão sobre o recurso interposto.

§ 1o
O recurso será dirigido à autoridade
in1ediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão
e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.
§ 2° O prazo para interposição de pedido de
reconsideração ou de recurso é de quinze dias, a contar da publicação ou
da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.
§ 3° Salvo disposição legal expressa, o recurso não
terá efeito suspensivo, retroagindo, à data do ato impugnado, a decisão que
der provimento ao pedido.
Art. 136. A representação será apreciada oela
autoridade superior àquela contra a qual foi interposta.

\t,
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Art.
administrativa prescreve:

137.

O

direito

de

pleitear na esfera

I - em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e
de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse
patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;
II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos,
salvo quando outro prazo for fixado em lei.

§ 1o O prazo de prescrição contar-se-á da data da
publicação do ato impugnado ou da ciência do interessado, quando não
houver publicação.
§ 2° O pedido de reconsideração e o recurso, quando
cabíveis, suspendem a prescrição.
§ 3° Decidido o recurso, recomeça a correr o prazo
prescricional pelo seu restante, a partir da publicação do ato decisório ou
da sua ciência.
Art. 138.
É assegurada vista do processo ou
documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído,
para o exercício do direito à petição.

CAPÍTULO V
Da Assistência aos Integrantes da Polícia Civil do Estado da Paraíba
Art. 139. O Estado prestará apoio e assistência aos
integrantes da Polícia Civil do Estado da Paraíba, inclusive o de
acompanhamento à saúde.

§ 1o O acompanhamento aos integrantes da Polícia
Civil do Estado da Paraíba ocorrerá a pedido ou de oficio, por orientação
multiprofissional, para a respectiva avaliação ou tratamento.
§ 2° A assistência médico-psicológica consistirá em
ropiciar tratamento ao policial civil para recuperá-lo, quando necessário,
dos desgastes emocionais ou distúrbios mentais resultantes do exercício da
função policial.
\.SI
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§ 3° O policial civil lotado em unidades operacionais
será submetido à avaliação médica e psicológica, anualmente, para
verificação de sua higidez mental e física.
Art. 140. O integrante da Polícia Civil do Estado da
Paraíba que tenha participado de ação policial em que ocorra grave
violência, morte ou lesão de qualquer pessoa, deverá ser submetido a
atendimento para a proteção de sua saúde fisica e ou mental, com vista ao
cumprimento dos objetivos referidos no artigo anterior.

CAPÍTULO VI
Das Prerrogativas Funcionais
Art. 141. O policial civil, no exercício de suas
funções, goza das seguintes prerrogativas, dentre outras estabelecidas em
lei:

I - uso das designações hierárquicas;
li - desempenho de cargos e funções correspondentes
à condição hierárquica;
111 - tratamento compatível com o nível do cargo
desempenhado;
IV - uso privativo das insígnias e documentos de
identidade funcional, confonne modelos oficiais;
V - porte de arma, na forma da legislação;
VI - livre acesso a locais públicos ou particulares que
necessitem de intervenção policial, na forma da legislação;
VII - ingresso e trânsito livres em locais de
cessibilidade pública, independentemente de prévia autorização ou de
Yerificação de estar em serviço, uma vez que o exercício das funções
policiais ocorre em tempo integral e exige dedicação exclusiva, devendose apurar a responsabilidade penal do eventual obstrutor da ação policial
nesse caso;
VIII - ser recolhido, em razão de flagrante delito ou
de decisão judicial provisória ou definitiva, na presença de superior
hierárquico, em unidade prisional própria e especial, nos tennos da
legislação federal; ~
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IX - prioridade na utilização de qualquer serviço de
transporte e de comunicação, público ou privado, quando em serviço de
caráter urgente.

§ 1o A carteira de identidade funcional do policial
civil, inerente ao exercício da função, além de outras características
escandidas em regulamento próprio, consignará o primeiro nome do cargo
em caixa alta bastante visível, assim como as prerrogativas constantes dos
incisos V a IX deste artigo com adição do conteúdo do art. 7°, X, desta Lei
Complementar.
§ 2° A cédula de identidade funcional é de uso
obrigatório e excJ usivo dos integrantes da Polícia Civil do Estado da
Paraíba, destinando-se a:
I - habilitar seu titular a ingressar nos locais sujeitos
à fiscalização policial;
li - fazer prova de todas as informações nela
inseridas.
Art. 142. O policial civil será afastado do exercício
das funções, até decisão final transitada em julgado, quando estiver preso
provisoriamente pela prática de infração penal, hipótese em que o servidor
perceberá, durante o período de afastamento, remuneração integral
atribuída ao cargo.

§ 1o Na hipótese de o servidor ser colocado em
liberdade provisória, retornará ao exercício das funções.
§ 2° No caso de condenação que não implique
demissão, o policial civil:
I - será afastado, na forrna deste artigo, a partir da
decisão definitiva até o cumprimento total da pena restritiva da liberdade,
com direito apenas a dois terços da respectiva remuneração;
II - perceberá a remuneração integral atribuída ao
cargo quando pennitido o exercício da função, pela natureza da pena
aplicada, ou por decisão judicial.
..:.../
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Art. 143. No curso de qualquer investigação, quando
houver indícios de prática de infração penal atribuída a policial civil, a
autoridade remeterá, incontinente, cópia do procedimento à Corregedoria
da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
Art. 144. O policial civil só poderá ser requisitado
para exercer funções de segurança especificamente privada ou para
conduzir veículo automotor de quaisquer autoridades públicas, bem como
er utilizado por superiores hierárquicos para efetuar diligências explícitas
em eventos, festividades ou celebrações análogas, ostensivamente ou não,
os casos excepcionais de operações policiais civis previamente
stabelecidas para determinado fim e nas ocasiões em que tais ações forem
ecessárias à investigação policial em andamento.

TÍTULO V
Do Regime Disciplinar
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 145. O policial civil manterá observância dos
.
egu1ntes preceitos eticos:
.

.

,

I - servir à sociedade como obrigação fundamental;
II - proteger vidas e bens;
III - preservar a ordem;
IV - respeitar os direitos e garantias individuais;
V - jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso;
VI - exercer a função policial com probidade,
discrição e moderação, fazendo observar as leis;
VII - não permitir que sentimentos ou animosidades
essoais possam influir em suas decisões;
VIII - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IX - manter o aprimoramento técnico-profissional;
X - ter a verdade e a responsabilidade como
fundamentos da ética do serviço policial;
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XI - respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço
pollc1ai;

XII - prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de
•

serv1ço:
a) a fim de prevenir ou reprimir perturbação da
ordem pública;
b) quando solicitado por qualquer pessoa carente de
socorro policial, encaminhando-a à autoridade competente, quando
insuficientes as providências de sua alçada.

Art. 146.

O Governador do Estado, mediante
proposta do Delegado-Geral, aprovará o regulamento do Código de Ética
da Polícia Civil do Estado da Paraíba.

CAPÍTULO li
Dos Deveres
Art. 147. São deveres do policial civil, além
daqueles inerentes aos demais servidores públicos civis:
I - apresentar relatório das atividades desenvolvidas,
quando solicitado por quem de direito;
II - cumprir as determinações superiores, exceto
quando manifestamente ilegais;
III - atender às requisições das autoridades
~ udiciárias e do Ministério Público, desde que encaminhadas por meio da
autoridade policial judiciária;
IV - comunicar ao superior hierárquico o endereço
onde possa ser encontrado, quando dos afastamentos regulares;
V - conduzir-se, na vida pública e particular, de
modo a dignificar a função policial;
VI - desempenhar suas funções e agir com
asstduidade, pontualidade, discrição, honestidade, imparcialidade e com
lealdade;
VII - desempenhar, com zelo e presteza~ as tarefas e
m1ssoes que lhe forem cometidas·
\.&'
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VIII
divulgar,
para conhecimento
dos
subordinados, as normas policiais;
IX - exercer o cargo de policial civil com
exclusividade, respeitadas as hipóteses de acumulação de cargos previstas
na Constituição Federal;
X - exercer o poder de polícia na defesa, na garantia
e na promoção de direitos individuais, coletivos ou difusos, na forma da
Lei;
XI - freqüentar, com assiduidade, cursos oficiais para
fins de formação policial, aperfeiçoamento e atualização de seus
conhecimentos profissionais, quando matriculado;
XII - identificar-se, nos atos oficiais, com a
indicação do cargo, classe e a função;
XIII - infonnar, incontinenti, à autoridade a que
estiver diretamente subordinado, toda e qualquer alteração de endereço de
residência, bem como o número de telefone;
XIV - manter discrição sobre os assuntos da
repartição e, especialmente, quanto a despachos, decisões e providências;
XV - manter sigilo funcional quanto à matéria dos
procedimentos em que atuar;
XVI - manter-se informado e atualizado sobre as
normas policiais e a legislação em vigor;
xvn - obedecer aos preceitos éticos e aos atos
normativos regularmente expedidos;
XVIII - observar as nonnas legais e regulamentares;
XIX - observar o princípio da hierarquia funcional;
XX - participar das comemorações cívicas da Polícia
C ivi 1do Estado da Paraíba e de outras, quando convocado;
XXI - portar, obrigatoriamente, a carteira de
identificação policial, o distintivo, a arma, com munição de reserva, e um
par de algemas, quando em serviço, zelando pela guarda e pela
conservação de todos os equipamentos e objetos recebidos em razão do
exercício da função;
XXII - prestar as informações solicitadas na forma
da lei e atender prontamente à expedição de certidões para a defesa de
'V
direito;
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XXIII - prestar informações corretas ao solicitante ou
ncaminhá-lo a quem possa prestá-las;
XXIV - providenciar para que esteja sempre
tualizado seu assentamento individual, bem como sua declaração de
família;
XXV - ser leal para com os companheiros de
abalho, com eles cooperar e manter espírito de solidariedade;
XXVI - oficiar à chefia imediata providências para a
melhoria dos serviços, no âmbito de sua atuação;
XXVII - tratar as pessoas com urbanidade, eficiência
e zelo;
XXVIII - zelar pela economia e conservação do
material que lhe for confiado;
XXIX - não utilizar para fins particulares, qualquer
que seja o pretexto, o material pertencente ao órgão ou destinado à
correspondência oficial;
XXX - representar contra a ilegalidade, omissão ou
abuso de poder no cumprimento da lei.

Parágrafo único. A representação de que trata o
inciso XXX deste artigo será encaminhada à autoridade imediatamente
superior ao representado e apreciada pelo chefe do órgão, ocasião em que
este servidor deverá assegurar-lhe a oportunidade de se defender.
,

CAPITULO 111
Das Proibições

Art. 148. Além do previsto nesta Lei Complementar
em normas específicas, ao servidor policial civil, é proibido:
I - ausentar-se do serviço, durante o expediente, sem
imediato;
----.. via autorização doIIchefe
- retirar da repartição, salvo com autorização da
~-~~.~toridade competente e no interesse do serviço, qualquer documento ou
bjeto oficial;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada:

~
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a) ao cumprimento de ordem ao andamento de
ocumento ou de processo ou à execução de obra ou serviço;
b) à realização de inspeção médica, a que deva
ubmeter-se por determinação de autoridade competente;
V - promover manifestação de apreço ou desapreço
no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos
asos previstos em lei, o desempenho de atribuição de sua
esponsabilidade ou de seu subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de se
liarem a associação profissional, sindical ou partido político;
VIII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal
u de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
IX - exercer pressão sobre auxiliar ou subordinado,
om ameaça de preterições funcionais ou outros meios intimidativos, para
orcá-lo a consentir em relacionamento sexual;
X - atuar, como procurador ou intermediário, junto a
epartições públicas, salvo quando se tratar de beneficios previdenciários
ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou
companheiro;
XI - exigir ou aceitar propina, comissão, presente ou
ntagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XII - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XIII - proceder de for1na desidiosa;
XIV - utilizar pessoal ou recursos materiais da
partição em serviços ou atividades particulares, próprios ou de terceiro
u autorizar outrem, subordinado ou não, a fazê-lo;
XV - transferir a outro servidor atribuição estranha
o cargo por ele ocupado, salvo em situações de emergência ou
sitórias e no estrito interesse do serviço;
XVI - dar curso a ato, operação, documento ou
bjeto sem exigir o cumprimento da obrigação tributária a que esteja
sujeito ou sem comunicar o fato, previamente, à autoridade fiscal
competente; i_,
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XVII - exercer outras atividades que
moatíveis com o cargo, a função ou com o horário de trabalho.

CAPÍTULO IV
Da Responsabilidade
Art. 149. O policial civil, responde civil, penal e
inistrativamente, pelo exercício irregular de suas funções.
Art. 150.
A responsabilidade civil decorre do
ocedimento comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que importe em

.

,

~UlZO.

-c_

§ 1o O policial civil responderá perante a Fazenda
Pública Estadual, em ação regressiva, proposta depois de transitar em
julgado a decisão de última instância que houver condenado o Estado à
~~enização por dano causado a terceiro.
§ 2° A obrigação de reparar o dano estende-se aos
cessares e contra eles será executada a ação, até o limite do valor da
""'"'-Lo&..L~ca recebida.
Art. 151. A responsabilidade penal abrange as
frações penais imputadas ao policial civil nesta qualidade.

~

Art. 152. A responsabilidade administrativa resulta
inobservância dos deveres e da prática de qualquer uma das
sgressões ou proibições e não será elidida pelo ressarcimento do dano.
Parágrafo único.
São causas de exclusão de
citude ou de isenção de pena, as previstas no Código Penal Brasileiro,
~~ s o trânsito em julgado da respectiva sentença criminal.
Art. 153. As sanções civis, disciplinares e penais
erão cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem
_ ·m as instâncias administrativa, civil e penal. tJ
~
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Art. 154. A absolvição criminal fundamentada pela
inexistência material do fato ou pela negativa de autoria afasta a
responsabilidade administrativa, salvo a existência de falta residual.
Art. 155. Compete ao chefe imediato, responsável
pelo serviço, comunicar ao respectivo superior hierárquico as faltas
disciplinares praticadas por servidores postos à sua disposição ou que lhes
estejam vinculados funcionalmente.

CAPÍTULO V
Das Transgressões Disciplinares
Art. 156. As transgressões disciplinares classificamse

em:

I - leves;
11 - médias;
111 - graves.

Art. 157. São transgressões disciplinares de natureza

I - impontualidade habitual;
li
simular doença, para esquivar-se do
umprimento de suas atribuições;
111 - apresentar-se como representante ou servidor
otado no órgão ou em unidade de trabalho a que não pertencer, sem estar
xpressamente autorizado;
IV - não comparecer às convocações de autoridade
uperior, quando previamente convocado ou notificado em razão de
serviço, salvo por motivo justificável;
V - ser displicente ou negligente no exercício da
VI - faltar ao serviço ou pennutar, sem justificativa
legal ou autorização superior; ,
~
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VII - não comunicar, com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas, à autoridade a que estiver subordinado, a
impossibilidade de comparecer ao órgão, salvo por justo motivo;
VIII - negligenciar ou retardar a execução de
qualquer ordem legítima escrita;
IX - negligenciar a guarda de objetos, pertencentes
ao órgão, e que lhe tenham sido confiados em decorrência da função ou
para o seu exercício, possibilitando que se danifiquem ou se extraviem;
X - indicar ou insinuar nomes de advogados para
assistir pessoas que se encontrem respondendo a processos ou inquéritos
policiais, ou cujas atividades sejam objeto de ação policial.
Art. 158. São transgressões disciplinares de natureza

média:
I - agir com deslealdade no exercício da função;
11 - valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado
de obter proveito de natureza político-partidária para si ou para outrem;
III - usar indevidamente os bens da repartição sob
sua guarda ou não;
IV - deixar de concluir, nos prazos legais, sem
motivo justo, inquéritos policiais, sindicância ou processos
administrativos;
V - patrocinar acordos pecuniários entre partes
interessadas, no interior das repartições ou fora delas;
VI - retirar ou ceder, sem prévia autorização da
autoridade competente, qualquer documento, cópia ou objeto da
repartição;
VII - deixar de tratar superiores hierárquicos, pares,
subordinados, advogados, testemunhas, servidores do Poder Judiciário e o
povo em geral com a deferência e a urbanidade devidas;
VIII - não se apresentar, sem motivo justo, ao fim de
licença para o trato de interesse particular, de férias ou de dispensa de
serviço, ou ainda depois de saber que quaisquer delas foram interrompidas
por ordem superior;
IX - ingerir bebida alcoólica em serviço ou
apresentar-se em estado de embriaguez; )
:../
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X - fazer uso indevido de arma que lhe haja sido
confiada para o serviço;
XI - pennitir que pessoas que estejam sob custódia
provisória conservem em seu poder instrumentos com que possam causar
danos a si ou a terceiros nas dependências em que estejam recolhidos;
XII - ordenar ou executar medida privativa de
liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;
XIIT - usar violência desnecessária no exercício da
função policial.
Art. 159. São transgressões disciplinares de natureza
grave:
I - fornecer intencionalmente infonnação inexata,
que altere ou desfigure a verdade;
II - coagir os servidores policiais subordinados corn
objetivos político-partidários;
III - praticar usura em quaisquer de suas formas;
IV
apresentar requerimento, queixa ou
representação contra servidores policiais, pares, subordinados ou
superiores hierárquicos, sabendo-as infundadas, buscando confundir
.
. ,
.
.
. .
, .
tnvestlgaçao que extsta ou que possa v1r a eXJsttr contra sua proprta pessoa
ou para prejudicar colegas ou terceiros;
V - ceder insígnia ou cédula de identidade funcional,
armamento ou indumentária de identificação policial de uso pessoal;
VI
provocar, velada ou ostensivamente,
animosidade entre os servidores policiais ou entre estes e os seus chefes
imediatos;
VII - utilizar, ceder ou permitir que outrem use
objetos arrecadados, recolhidos ou apreendidos pela Polícia, salvo as
exceções legais;
VIII - exercitar atividade particular para cujo
desempenho sejam necessários contatos com repartições policiais ou que,
com elas, tenham qualquer relação ou vinculação;
IX - exercer atividades particulares que prejudiquem
o fiel desempenho da função policial e que sejam, social ou moralmente,
nocivas à dignidade do cargo ou afetem a presunção de imparcialidade;

~
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X - deixar de comunicar fatos caracterizados como
transgressões disciplinares que tenham chegado ao seu conhecimento,
cometidos por servidores da instituição;
XI - esquivar-se, na ausência da autoridade
competente, de atender a ocorrências de intervenção policial que presencie
ou de que tenha conhecimento imediato;
XII - solicitar ou receber propinas ou comissões, ou
auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer
pretexto, em razão de função ou cargo que exerça ou tenha exercido;
XIII - cobrar carceragem, custas, emolumentos ou
qualquer outra despesa que não tenha fundamento legal;
XIV - confiar a pessoas estranhas à organização
policial o desempenho de encargos próprios ou da competência de seus
subordinados;
XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de
ordem do Chefe imediato ou de decisão judicial;
XVI - eximir-se do cumprimento de suas atribuições
funcionais;
XVII - abandonar o cargo, sem justa causa,
ausentando-se da repartição por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
XVIII
ausentar-se do serviço, sem causa
justificável, por mais de 60 (sessenta) dias intercaladamente, durante O1
(um) ano;
XIX - abandonar o serviço para o qual tenha sido
designado, quando informado previamente;
XX - praticar ato definido como infração penal que,
por sua natureza e configuração, tome-o incompatível para o exercício da
função policial;
XXI - praticar ato lesivo à honra ou ao patrimônio da
pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio de poder ou sem
competência legal;
XXII - lesar os cofres públicos ou dilapidar o
patrimônio público;
XXIII - revelar fato ou informação de natureza
sigilosa de que tem ciência em razão do cargo ou função, salvo quando se
lratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo;
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XXIV - utilizar o anonimato para prejuízo da
instituição ou de companheiros;
XXV - extraviar ou facilitar o extravio, por
negligência, de armas, de algemas e de outros bens do patrimônio da
instituição, que estejam sob a sua guarda ou responsabilidade;
XXVI - submeter pessoa, sob sua guarda ou
custódia, à tortura, vexatne ou constrangimento;
XXVII - atentar, com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se dela, contra a inviolabilidade de domicílio;
XXVIII - consumir substância entorpecente ou que
cause dependência química em serviço, ou apresentar-se ao serviço em
estado alucinógeno decorrente do consumo de tais substâncias.

CAPÍTULO VI
Da Aplicação das Penas Disciplinares
Art. 160. São penas disciplinares:

I - advertência;
II - suspensão;
III - demissão;
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
V - destituição de função de confiança;
VI - destituição de cargo comissionado.
Art. 161. Na aplicação das penas disciplinares, serão

onsiderados:
I - a natureza da infração, sua gravidade e as
ircunstâncias em que for praticada;
II - os danos dela decorrentes para o serviço policial
111 - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes do policial civil;
V - a reincidência. J
-.::/
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Art. 162. São circunstâncias que agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam outra transgressão disciplinar:
I - reincidir;
II - coagir, instigar ou detenninar que outro policial
civil, subordinado ou não, pratique a transgressão ou dela participe;
III - dificultar, de qualquer forma, a apuração da falta
disciplinar praticada;
IV - ter sido praticada mediante concurso de 02
(dois) ou mais agentes;
V - ter sido praticada por desídia, desleixo ou má- fé;
VI - ter sido praticada sob influência de álcool ou
droga ilícita.

Art. 163. São circunstâncias que atenuam a pena,
exceto quando a prevista for a de demissão:

I - reparar o dano pelo policial civil, antes da
conclusão da sindicância ou do processo disciplinar;
li - ter procurado diminuir as conseqüências da falta
disciplinar praticada;
III - ter confessado espontaneamente a autoria da
transgressão disciplinar cometida;
IV - ter sido praticada no interesse do serviço, em
situação de risco ou emergencial;
V - facilitar a apuração dos fatos.
Art. 164. Constitui circunstância que exclui sempre
a pena disciplinar a não-exigibilidade de outra conduta do policial na
prática da transgressão.
Art. 165. O policial civil que incidir na prática de
transgressão disciplinar puramente administrativa, motivada pela culpa,
terá sua pena reduzida até a metade, observado o disposto no artigo
anterior.
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Art. -166. A advertência é aplicada por escrito, nos
casos de não observância de dever funcional e da vedação de desvio de
servidor para o exercício de atribuições diversas das inerentes ao seu cargo
efetivo, bem como na violação de proibição constante do artigo 157,
incisos de I a III e V a VII desta Lei Complementar, quando não couber
•
pena mats grave.
Art. 167. A suspensão é aplicada em caso de:

I - reincidência em conduta punida com advertência;
li - violação de proibição diversa das enumeradas no
artigo 166 desta Lei Complementar e que não tipifique falta sujeita à
penalidade de demissão;
III - transgressões disciplinares previstas nos artigos
157, 158 e 159 desta Lei Complementar que não tipifiquem pena de
demissão, na seguinte gradação:
a) de 1 (um) a 10 (dez) dias, nas transgressões de
natureza leve;
b) de 11 (onze) a 30 (trinta) dias, nas transgressões de
natureza média;
c) de 31 (trinta e um) a 90 (noventa) dias, nas
transgressões de natureza grave.

§ 1o A suspensão não pode exceder 90 (noventa)
dias, e, durante a aplicação dessa pena, o servidor não perceberá
remuneração.
§ 2° Quando houver conveniência para o serviço, a
penalidade da suspensão pode ser convertida em multa, na base de 50%
(cinqüenta por cento) por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado
•
a permanecer em servtço.
Art. 168.

A demissão será aplicada nos seguintes

casos:
I - condenação em conduta tipificada como crime
contra a Administração Pública; ~
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II - abandono de cargo;
III - condenação em conduta tipificada como ato de
improbidade administrativa;
IV - insubordinação grave em serviço;
V - ofensa física, em serviço, a servidor ou a
particular, salvo as causas excludentes de ilicitude previstas na legislação
vigente;
VI - aplicação irregular de dinheiro público;
VII - revelação de segredo do qual se apropriou em
razão do cargo;
VIII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do
patrimônio estadual;
IX - corrupção, sob qualquer de suas formas;
X - ocultação de nova investidura, de que resulte
acumulação proibida; e
XI - acumulação ilegal de cargos, funções ou
empregos públicos.
Art. 169. Verificada, em processo disciplinar, a
acumulação remunerada de cargos constitucionalmente proibida, mas
havendo comprovada boa-fé do servidor, este deverá optar por um dos
cargos.

Art. 170. As destituições de cargo etn comissão ou
de função de confiança serão aplicadas nos casos de qualquer infração
disciplinar sujeita às sanções administrativas previstas nesta Lei
romplementar.
CAPÍTULO VII
Da Competência para Imposição das Sanções Disciplinares
Art. 171. São competentes para in1posição de pena

disciplinar:
I - o Governador do Estado, privativamente, nos
casos de demissão de policial civil, cassação de aposentadoria ou
-6
disponibilidade;
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II - o Secretário de Estado da Segurança e da Defesa
Social ou autoridade por este delegada, em todos os casos, ressalvada a
competência do Governador, e nos casos de suspensão de até noventa dias;
III - o Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da
Paraíba, nos casos de advertência e suspensão até trinta dias.
Parágrafo único. O superior hierárquico que tiver
ciência de transgressão disciplinar praticada por policial civil sob sua
subordinação é obrigado a comunicá-la, imediatamente, à autoridade
competente, para que esta proceda à abertura de sindicância ou de
processo administrativo disciplinar, conforme a exigência do caso a ser
apurado, sob pena de ser penalizado administrativa e penalmente.
CAPÍTULOVlli
Da Extinção da Punibilidade
Art. 172. Extingue-se a punibilidade da conduta
tipificada como transgressão disciplinar:
I - pela morte do policial civil transgressor;
II - pela prescrição da ação disciplinar.

§ 1° Extingue-se a punibilidade pela prescrição:
I - da falta sujeita à pena de advertência, em 180
(cento e oitenta) dias;
II - da falta sujeita à pena de suspensão, em 2 (dois)
anos; e
III - das faltas puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão, em 5
(cinco) anos.

§ 2° Os prazos de prescrição, previstos em legislação
penal, aplicam-se às infrações disciplinares tipificadas também como
•
crune.
§ 3° A transforrnação de sindicância para processo
administrativo não reinicia o prazo de contagem prescricional.
\

,..,
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§ 4° Interrompido o curso de prescrição, o prazo
recomeça a partir do dia em que cessar a interrupção.
§ 5° O prazo de prescrição começa a correr da data
em que o fato se tornou conhecido.
§ 6° A abertura de sindicância ou a instauração de
processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida
por autoridade competente.

CAPÍTULO IX
Do Afastamento Compulsório

Art. 173.
compulsoriamente, nos casos de:
I -

O

policial

civil

será

afastado

prisão provisória, nos termos da legislação

vigente;
II
transitada em julgado.

condenação por crime em regime fechado,

Art. 174. O policial civil perderá um terço da
remuneração, nos casos de afastamento compulsório.
Art. 175. O policial afastado em decorrência das
medidas acautelatórias terá direito à contagem do período, para todos os
efeitos, bem como à percepção da diferença da remuneração, nos casos de:

I - afastamento compulsório, preso ou solto, se
absolvido ao final;
II - prisão cautelar ou suspensão preventiva, se for
absolvido ou, ainda, se, do procedimento resultar, no máximo, pena de
advertência;
III - cômputo do afastamento na penalidade de
suspensão eventualmente aplicada;
IV - contagem, para todos os efeitos, bem como à
percepção da diferença de remuneração, do período que exceder o prazo
da pena de suspensão eventualmente aplicada,
~

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 74

ESTADO DA PARAÍBA
§ 1o Durante o período das medidas acautelatórias,
poderão ser recolhidas a arma, a munição, a identidade funcional, o
distintivo e as algemas do policial civil, pelo Presidente do inquérito
policial ou pelo superior hierárquico imediato.
§ 2° Após o recolhimento previsto no parágrafo
anterior, imediatamente, a autoridade policial que o efetuou deverá
encaminhar cópia da documentação relativa à motivação do afastamento
ao Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social e/ou ao
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da Paraíba, via escaJão
hierárquico, para expedição de portaria de afastamento compulsório.

CAPÍTULO X
Da Apuração Sumária de Irregularidades
Art. 176. A sindicância administrativa é o meio
sumário de apuração de irregularidades e será realizada por comissão,
presidida por membros de condição hierárquica nunca inferior à do
sindicado.

§ 1o A sindicância será instaurada de oficio pela
autoridade atributiva que tomou conhecimento da irregularidade ou por
detenninação de órgão ou chefia a que pertencer o funcionário, mediante
,
.
ato propr1o.
§ 2° A autoridade ou comissão incumbida da
sindicância deverá publicar Portaria instauradora, no prazo improrrogável
de cinco dias, contado da deterrninação da ação.
Art. 177. Promove-se a sindicância:

I -

como preliminar do processo administrativo

disciplinar;
II - quando não for obrigatória a instauração, desde
logo, de processo administrativo disciplinar ou a falta não ensejar pena
superior a trinta dias de suspensão.
~
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Art. 178. Ao tomar conhecimento da irregularidade,
a autoridade ou o funcionário adotará as providências legais, promovendo
a sua apuração ou comunicando o fato à autoridade competente.

§ 1o Quando não for possível, de início, detet tninar a
extstencia de transgressão disciplinar ou sua autoria, a sindicância será
precedida de Autos de Investigação Preliminar.
§ 2° Findo o Auto de Investigação Preliminar, com
prazo de trinta dias para a sua conclusão, prorrogável por igual período, e
concluído pela existência do fato e de sua autoria, será iniciada a
sindicância, sendo vedada a participação do Presidente do procedimento
investigativo no punitivo.
§ 3° Findo o Auto de Investigação Preliminar e não
apurada a existência de falta administrativa ou de sua autoria, o
procedimento será arquivado.
Art. 179. Ocorrendo justo motivo, a autoridade ou
membro de comissão sindicante deve declarar-se suspeito por escrito e
uustificadamente, devolvendo a sindicância administrativa ao subscritor da
Portaria designativa, para redistribuição.
Art. 180. O impedimento ou a suspeição atingem o
sindicante, a comissão sindicante ou a autoridade julgadora, e, ocorrendo
~ usto
motivo, eles devem se declarar suspeitos por escrito e
justificadamente, devolvendo a sindicância administrativa ao subscritor da
portaria designativa, para redistribuição.

Art. 181.

São circunstâncias configuradoras de

impedimento:
I - ser parte interessada;
n - haver participado de procedimento em que
interveio como defensor do policial civil;
lll - ter realizado a perícia referente ao fato em
apuração;
IV - ter sido o Presidente do procedimento anterior
que originou a apuração dos fatos; )
~

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 76

ESTADO DA PARAÍBA
V - ter sido ouvido no procedimento anterior que
originou a apuração dos fatos.

Art. 182.

São circunstâncias configuradoras de

suspeição:
I - ter amizade íntima ou inimizade capital entre si ou
entre seus parentes;

II - ter qualquer grau de parentesco entre ambos;
III - ter relações comerciais entre si ou seus parentes;
IV - ser credor ou devedor do sinCiicado, de seu
cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o terceiro
grau;
V - ser interessado no julgamento da causa.
Art. 183. A sindicância administrativa deverá ser
instaurada no prazo de dez dias do conhecimento do fato pela autoridade
competente ou do recebimento da Portaria designativa, cuja peça inicial
apresentará relato sucinto do objeto da apuração, se possível,
mencionando a data, o local e demais circunstâncias do fato investigado,
detenninando ainda a adoção das primeiras medidas, a juntada de
documentos já obtidos e as oitivas de testemunhas.

§ 1o

Na fase instrutória, deverão ser ouvidas as
testemunhas, juntados documentos e laudos, assegurada a defesa prévia e
as alegações finais do sindicado, concluindo com relatório da autoridade
ou da comissão, em que serão propostas as medidas cabíveis à autoridade
competente para decidir.
§ 2° Os prazos de defesa serão de cinco dias,
contados da notificação e, quando houver mais de um sindicado, o prazo
será comum, permanecendo os autos à disposição dos sindicados para
consultas ou requerimento de cópia de peças.
§ 3° O relatório final deverá conter a síntese do que
foi apurado, especificar as provas produzidas, confrontando-as com a
defesa apresentada e as contraprovas, e concluirá evidenciando seu
entendimento e apontando a irregularidade cometida, além de
individualizar a autoria, especificando os dispositivos violados e propondo
~
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l pena a ser aplicada, seu arquivamento ou a instauração do processo
iisciplinar.
§ 4° Em qualquer fase da sindicância administrativa,
se ficar evidenciado falta funcional em que a pena seja superior a trinta
dias de suspensão, os autos serão encaminhados à autoridade competente,
propondo-se a instauração de processo administrativo, com a indicação
dos fundamentos fáticos e jurídicos para tanto.

Art. 184. Ao sindicado, será assegurado o direito de
defesa, compreendendo sua audiência de oitiva, oportunidade de ter vista
dos autos, de formular requerimento de diligências e de juntada de
documentos, bem como de apresentar defesa técnica por pessoa,
preferencialmente com conhecimentos jurídicos, ou por profissional
habilitado, em todas as fases do procedimento disciplinar, após
forrnalmente sindicado.

Art. 185. A decisão deverá ser proferida no prazo de
trinta dias do recebimento dos autos, e a autoridade competente deverá:
I
averiguar seu regular desenvolvimento,
principalmente quanto à garantia da ampla defesa, apontar as falhas
encontradas, devolvendo-os para correção, se for o caso;
II - acolher ou recusar, motivadamente, a conclusão
do relator, aplicando a penalidade, absolvendo o sindicado ou
determinando o arquivamento dos autos;
III - acolher eventual prescrição e determinar o
arquivamento;
IV - solicitar ou propor a instauração de processo
administrativo disciplinar.

§ 1o No prazo de trinta dias, contados da publicação
da decisão, caberá recurso hierárquico à instância superior.
§ 2°
Os recursos de sanções de advertência e
suspensivas até trinta dias, exaurem-se no Secretário de Estado da
Segurança e da ~fesa Social, e as superiores, inclusive a de demissão, no
Governador. ~
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§ 3°

Os recursos processar-se-ão em apenso aos
autos principais e deverão ser publicados no Boletim Interno da Polícia
Civil do Estado da Paraíba.

Art. 186. A sindicância deve ser concluída no prazo
de trinta dias, prorrogável por igual período, mediante solicitação
justificada do sindicante e a critério da autoridade que detenninou sua
instauração.
Art. 187.
Os prazos previstos nesta Lei
Complementar contar-se-ão do dia imediato à sua publicação ou da ciência
ao interessado, e, recaindo o início ou o fim do prazo em feriado ou dia
sem expediente, será considerado para tanto o primeiro dia útil seguinte.
Art. 188. O descumprimento dos prazos somente
gerará nulidade, quando resultar em prejuízo à parte, objetivamente
demonstrado.
,

TITULO VI
Do Processo Disciplinar e da Revisão
CAPÍTULO I
Do Processo Disciplinar
Art. 189. A aplicação das disposições deste Título
far-se-á sem prejuízo da validade dos atos expedidos e realizados sob a
vigência de lei anterior.
Art. 190. Instaurar-se-á o processo administrativo
disciplinar, a fim de se apurar a ação ou a omissão de policial civil,
puníveis disciplinarmente.

Art. 191. Será obrigatório o processo administrativo
disciplinar, quando a falta, por sua natureza, possa determinar a pena de
suspensão superior a trinta dias ou multa correspondente, assim como a
pena de demissão.

t
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Parágrafo único.
O processo administrativo
disciplinar será precedido de sindicância, somente quando não houver
elementos suficientes para se concluir pela existência da falta ou de sua
autoria.
Art. 192.
São competentes, para deterrninar a
instauração de processo administrativo, o Governador do Estado, o
Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, o Delegado-Geral
da Polícia Civil do Estado da Paraíba ou o Corregedor-Geral da Secretaria
de Estado da Segurança e da Defesa Social, preferencialmente, nessa
ordem.

Art. 193. O processo administrativo será realizado
por comissão integrada por Delegados de Polícia e membros de carreiras
da Polícia Civil do Estado da Paraíba, estáveis e de classe nunca inferior à
do processado, designados pelo Corregedor da Polícia Civil do Estado da
Paraíba, o qual indicará o Presidente.
Parágrafo único. Quando o processo administrativo
envolver apuração de falta disciplinar de policiais civis da área de atuação
do Instituto de Polícia Científica, o Corregedor-Geral deverá solicitar ao
seu titular a indicação de, pelo menos, um servidor da mesma carreira do
processado para compor a Comissão.
Art. 194. O processo administrativo será iniciado
dentro do prazo de dez dias, contado da data do recebimento do despacho
da designação e concluído no prazo de noventa dias, prorrogáveis por
igual período, pelo Corregedor da Polícia Civil do Estado da Paraíba.

§ 1 o O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da
Paraíba, em casos excepcionais e mediante representação fundamentada
do Corregedor da Polícia Civil do Estado da Paraíba poderá autorizar nova
prorrogação de prazo por mais noventa dias.
§ 2°
O início do processo administrativo será
comunicado, pelo Presidente da comissão, ao órgão de lotação do policial
civil.
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Art. 195. O Presidente da Comissão elaborará a
Portaria vestibular, em que serão esclarecidos os motivos do procedimento
e os dispositivos legais tidos como violados, além de autuadas com essa
Portaria as demais peças preexistentes, bem como designará dia e hora,
para a audiência inicial, e determinará a citação do processado, a
notificação do denunciante, se houver, e das testemunhas.

§ 1o O processado será citado, pelo menos, setenta e
duas horas antes da audiência inicial por uma das seguintes formas:
I - pessoalmente, mediante recibo de próprio punho;

II - se estiver em outro município do Estado,
pessoalmente, mediante recibo de próprio punho, ou por intermédio do
respectivo superior hierárquico ou Delegado de Polícia JocaJ, ao qual serão
encaminhadas, pelo correio ou meio próprio equivalente da Polícia Civil
do Estado da Paraíba, cópias da citação e da portaria inicial, mediante
recibo a ser assinado por mão própria do processado.

§ 2° A remessa pelo correio será feita por A viso de
Recebimento, juntando-se ao processo o comprovante de sua entrega ao
destinatário.
§ 3° Se estiver em lugar certo e conhecido de outro
Estado, a citação será feita pelo correio, com as cautelas exigidas no
parágrafo anterior.
§ 4°
Não sendo encontrado o processado e
ignorando-se seu paradeiro, ele será citado por edital publicado três vezes
seguidas no órgão oficial e em jornais de grande circulação, com prazo de
dez dias para comparecimento, a contar da data da última publicação.
Art. 196.
O denunciante, se houver, prestará
declarações no interregno entre a data da citação e a fixada para o
interrogatório do processado.
Parágrafo único. O processado não assistirá à
inquirição do denunciante, não se aplicando essa proibição ao defensor do
processado, que poderá formular perguntas, devendo o teor das

~
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declarações do denunciante ser lido ao processado, antes deste ser
interrogado.
Art. 197. O processado será interrogado nos termos
do Código de Processo Penal.
Art. 198.
Não comparecendo o processado,
regulannente citado, prosseguirá o processo à sua revelia, e, na falta de
defensor indicado pelo acusado, será nomeado, pelo Presidente, defensor
dativo.

Art. 199. O processado poderá constituir advogado
para todos os atos e tennos do processo.

Art. 200.
Para assistir pessoalmente aos atos
processuais, fazendo-se acompanhar de defensor, se assim o quiser, o
processado será sempre intimado e poderá, nas inquirições, levantar
contradita, forrnular perguntas e reinquirir testemunhas, além de, nas
perícias, apresentar assistente e fonnular quesitos, cujas respostas
integrarão o laudo, bem como fazer juntada de documentos em qualquer
fase do feito.
Art. 201. A contar da data do interrogatório do
processado, abrir-se-á ao seu defensor prazo de dez dias para apresentar
provas ou requerer sua produção.

Parágrafo único. Ao processado, é facultado arrolar
até cinco testemunhas.
Art. 202. Findo o prazo referido no artigo anterior, o
Presidente da Comissão convocará audiência de instrução.

§ 1o Serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas
arroladas pela Comissão, em número não superior a cinco por acusado, e,
depois, as do processado. \.l._.t
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§ 2° As testemunhas poderão ser inquiridas pelo
Presidente, pelos membros da Comissão e reperguntadas pelo processado
ou seu defensor.
§ 3° O denunciante, o processado e as testemunhas
poderão ser ouvidos, reinquiridos ou acareados, em mais de uma
audiência.
§ 4° A notificação de funcionário ou de servidor
público será comunicada ao respectivo chefe imediato, com os
esclarecimentos necessários.
Art. 203. A testemunha não poderá eximir-se da
obrigação de depor, salvo nos casos de proibição legal, nos tennos do art.
207 do Código de Processo Penal, ou em se tratando das pessoas
mencionadas no art. 206 do referido Código.
Parágrafo único. As testemunhas são obrigadas a
comparecer à audiência, quando regularmente notificadas e, se não o
fizerem, poderão ser conduzidas perante a autoridade processante.

Art. 204. Residindo a testemunha em Município
diverso do que tiver sede a comissão processante, esta, se entender
conveniente, deslocar-se-á até o local da residência do depoente, para
ouvi-lo, cabendo à referida comissão informar a data e hora da realização
da audiência de inquirição, com cinco dias de antecedência, ao processado
ou ao seu defensor.
Art. 205. Em qualquer fase do processo, poderá o
Presidente da Comissão ordenar diligências que se lhe afigurarem
convenientes, de oficio ou a requerimento do processado.
Parágrafo único. Sendo necessário o concurso de
técnicos ou de peritos oficiais, o Presidente da comissão requisitá-los-á a
quem de direito, observados, também, em relação a eles, os impedimentos
a que se refere o art. 207 do Código do Processo Penal.

Art. 206. O Presidente da comissão, em despacho
fundamentado, deverá indeferir as diligências requeridas com finalidade

~

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 83

ESTADO DA PARAÍBA
manifestamente protelatória ou sem interesse para o esclarecimento do
fato.
Art. 207. Encerrada a fase probatória, dar-se-á vista
dos autos ao processado ou a seu defensor, no prazo de dez dias, para
apresentar razões de defesa.
Parágrafo único. O primeiro prazo referido neste
artigo não será contado em dobro, quando houver mais de um processado.

Art. 208. O processo relatado será encaminhado ao
Corregedor da Polícia Civil do Estado da Paraíba que, no prazo de dez
dias, decidirá ou emitirá Parecer e o encaminhará à autoridade que
determinou a sua instauração, a qual em prazo de igual duração, contado
da data do recebimento dos respectivos autos, homologará ou decidirá.
Art. 209. Concluindo a autoridade que determinou a
instauração do processo administrativo por imposição de penalidade
superior à de sua atribuição, conforme estabelecido nesta Lei
Complementar, dentro de cinco dias, encaminhará os autos do processo à
autoridade competente.
Art. 21 O. O processo administrativo disciplinar
poderá ser suspenso, respeitada a oportunidade de o imputado se
manifestar a respeito, se a Comissão permanente de disciplina precisar se
valer de provas solicitadas a outros órgãos ou depender de informações ou
de documentos imprescindíveis à instrução do feito.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste
artigo será de até um ano, findo o qual a autoridade competente mandará
•
prosseguir o processo.
Art. 211. O processo administrativo, iniciado com
intuito de se apurar falta administrativa decorrente exclusivamente de
crime, deverá ser suspenso até decisão final, com trânsito em julgado na
esfera penal, exceto quando existir falta administrativa residual.
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Art. 212. O processado será intimado pessoalmente
das decisões pro feridas nos autos que interessem à sua defesa.

CAPÍTULO li
Do Processo de Revisão
Art. 213. Admitir-se-á, observados os prazos do
artigo 167, § 1°, a revisão do processo disciplinar administrativo findo,
quando:

I - a decisão for contrária a texto expresso em lei ou
à evidência dos autos;
II - a decisão se fundamentar em novos testemunhos,
exames ou documentos comprovadamente falsos ou viciados;
III - após a decisão, descobrirem-se novas provas da
inocência do punido ou de circunstâncias que autorizem penas mais
brandas.
Parágrafo único.
Os pedidos que não se
fundamentarem nos casos enumerados neste artigo serão indeferidos
liminarmente.
Art. 214. A revisão não autoriza o agravamento da

pena.

§ 1o O pedido, devidamente fundamentado com as
indicações das provas que pretende produzir, será sempre dirigido à
autoridade que aplicou a pena ou àquela que a tiver confirmado em grau
de recurso.
§ 2° Não será admissível a reiteração do pedido,
salvo se fundado em novos fatos ou provas.
Art. 215. A revisão poderá ser pleiteada pelo próprio
infrator ou por seu procurador e, no caso de morte, pelo cônjuge,
ascendente, descendente ou irrnão.
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Art. 216. Não constitui fundamento para a revisão a
simples alegação de injustiça da penalidade.
Art. 217. Admitida pela autoridade competente, a
revisão será processada por comissão designada pelo Secretário de Estado
da Administração.

§ 1 o Será impedido de funcionar na revisão quem
houver composto a comissão de processo administrativo anterior.
§ 2° O Presidente designará um servidor para
secretariar a comissão.
Art. 218. Ao processo de revisão, será apenso o
processo administrativo ou a sua cópia, dando início imediato às
diligências, marcando o Presidente o prazo de quinze dias para que o
requerente junte as provas que pretenda produzir.

Art. 219. Decorrido o prazo consignado no artigo
anterior, ainda que sem alegações, será o processo encaminhado com
relatório fundamentado da comissão, dentro de quinze dias, à autoridade
competente para proferir o julgamento.
Art. 220.
Será de trinta dias o prazo para o
julgamento, sem prejuízo das diligências que a autoridade julgadora
entenda necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos articulados no
processo.

Art. 221.
Julgada procedente a revisão, a
Administração detenninará a redução ou o cancelamento da penalidade
imposta, com as anotações necessárias nos assentamentos funcionais do
servidor recorrente.
CAPÍTULO 111
Da Reabilitação

Art. 222. O policial civil, após dois anos, provado
bom comportamento, por meio da ficha de assentamentos funcionais e de

~
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parecer fundamentado com conclusão objetiva do chefe imediato, poderá
requerer reabilitação ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado da
Paraíba.
Art. 223. Concedida a reabilitação, cessam os efeitos
decorrentes da punição para fins de promoção e de análise de
antecedentes.
TÍTULO VII
Do Plano de Cargos e Carreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 224. O Plano de Cargos e Carreiras da Polícia
Civil do Estado da Paraíba, aqui identificada como Grupo Ocupacional
GPC-600, estabelecerá a sucessão ordenada de posições que pennitirá a
evolução funcional do policial, com o objetivo de:

I - manter identidade entre o potencial profissional e
o nível de desempenho exigido no exercício das funções policiais;
II - incentivar a qualificação profissional e sua
identidade com as funções da carreira e a realização pessoal;
III - democratizar as oportunidades de crescimento
profissional e promover a valorização do sistema do mérito;
IV - estabelecer sistema remuneratório justo e
compatível com a complexidade, conteúdo do cargo, capacitação,
experiência, eficiência e especialização requeridas para o desempenho de
suas funções, considerando as especificidades e peculiaridades da
atividade policial.
CAPÍTULO 11
Da Estrutura e Organização das Carreiras

Art. 225. O Grupo GPC-600 é integrado pelas
Categorias Funcionais e Cargos a seguir, com atribuições ligadas às
funções institucionais da Polícia Civil do Estado da Paraíba, sobretudo

\t.-
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aquelas que dizem respeito às atividades de polícia judiciária, de serviços
cartoriais, de perícias criminais, de identificação civil e criminal e de
manutenção da segurança pública:
I - Categoria Especial, integrada pelo cargo de
Delegado de Polícia;
ll - Categoria de Polícia Investigativa integrada pelos
cargos de:
a) Agente de Investigação;
b) Escrivão de Polícia;
III - Categoria de Polícia Científica, integrada pelos
cargos de:
a) Perito Oficial Criminal;
b) Perito Oficial Médico-Legal;
c) Perito Oficial Odonto- Legal;
d) Perito Oficial Químico-Legal;
IV - Categoria de Apoio Técnico, integrada pelos
cargos de:
a) Técnico em Perícia;
b) Papiloscopista;
c) N ecrotomista;
V - Categoria de Apoio Policial, integrada pelo cargo
de Motorista Policial.

§ 1° Os cargos que integram o Grupo GPC-600 estão
organizados em carreiras estruturadas em classes, de fonna a possibilitar o
crescimento profissional do servidor policial civil.
§ 2° Lei Ordinária definirá os quantitativos e códi~o
dos cargos que integram o Grupo Ocupacional GPC-600.

Seção I ~
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Da Categoria Especial
Subseção I
Das Disposições preliminares
Art. 226. A Categoria Especial é integrada pelo
cargo de Delegado de Polícia, cujas funções são essenciais para o Estado,
cabendo aos seus integrantes, na condição de autoridade policial, o
exercício das atividades de polícia judiciária e de apuração, com total
exclusividade, das infrações penais, exceto as militares e aquelas cuja
apuração compete exclusivamente à União.
Parágrafo único. Os integrantes da carreira de
Delegado de Polícia são vinculados à Delegacia-Geral da Polícia Civil do
Estado da Paraíba.
Subseção 11
Da Organização da Carreira de Delegado de Polícia

estruturada
em
correspondentes a:

Art. 227. A carreira de Delegado de Polícia é
quatro
classes
hierarquicamente
escalonadas,

I - Delegado de Polícia de Terceira Classe;
11 - Delegado de Polícia de Segunda Classe;
III - Delegado de Polícia de Primeira Classe;
IV - Delegado de Polícia de Classe Especial.

Subseção 111
Das Atribuições do Delegado de Polícia

Art. 228.
Aos Delegados de Polícia, no
cumprimento das funções institucionais e das atribuições da Polícia Civil
do Estado da Paraíba, incumbe:
1- com exclusividade:
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a) presidir a apuração de infrações penais por meio
do inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de outros
procedimentos investigatórios normatizados;
b) lavrar termos circunstanciados de ocorrências, em
confonnidade com o disposto na legislação pertinente;
c) exercer, onde sejam realizados trabalhos de polícia
judiciária, a titularidade de unidades integrantes da Polícia Civil do Estado
da Paraíba, de delegacias de polícia, de unidades de segurança, de grupos
operacionais ou similares;
II - no exercício da atividade policial judiciária:

a) planejar, coordenar, dirigir e executar, com
exclusividade, as ações de polícia judiciária;
b) organizar, executar e manter os serviços de
registro, cadastro, controle e fiscalização de armas, munições e explosivos,
na forma da legislação federal específica;
c) planejar, coordenar e realizar ações de inteligência
destinadas à instrumentalização do exercício de polícia judiciária e de
apuração de infrações penais, na sua área de atribuição;
d) realizar, com exclusividade, as correições ou
procedimentos similares de natureza ordinária, nas unidades policiais
civis, na esfera de sua atribuição;
e) realizar correições extraordinárias, gerais ou
• •
parctaJs;
f) requisitar a realização de pesquisas técnicocientíficas, estatísticas e exames técnicos relacionados com a atividade de
polícia judiciária;
g) expedir licença para translado de cadáveres;
h) presidir autos de incineração e destruição de
drogas ilícitas apreendidas, nos termos da legislação;
i) exercer o controle interno e o aperfeiçoamento da
atividade policial judiciária;
j) manter banco de dados de processados, procurados,
condenados e foragidos e coordenar ações de busca e captura de
transferência de presos; .j:.L
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k) adotar providências imediatas e impostergáveis em
outras circunscrições até que compareça a autoridade do local dos fatos;
1) divulgar fatos, prestar infonnações de natureza
policial ou científica de interesse da comunidade à imprensa ou a órgãos
interessados, observados os preceitos constitucionais, as garantias
individuais, as nor rnas e os regulamentos da Administração Estadual;
m) instaurar, presidir ou detettninar a instauração de
sindicância administrativa disciplinar e impor, se for o caso, as
penalidades;
n) promover orientação à comunidade sobre as
medidas de profilaxia criminal e debater sobre assuntos relativos à
segurança pública;
o) expedir escala de plantão dos servidores
subordinados;
p) avocar e redistribuir inquéritos policiais ou
procedimentos administrativos;
III - no curso de procedimentos de sua atribuição:
a) presidir, com exclusividade, auto de prisão em
flagrante e de apreensão em flagrante de adolescentes infratores;
b) nomear intérpretes, peritos e escrivães ad hoc, bem
como curadores, aval iadores e depositários, quando houver justificado
motivo;
c) expedir portaria instauradora de inquérito policial
ou de outro procedimento investigatório;
d) expedir intimações, ordens de serviço, cartas
precatórias e mandados de condução coercitiva, quando de sua atribuição;
e) requisitar exames médicos, periciais e
toxicológicos, inclusive de sanidade mental e complementar, bem como
infortnações e documentos que interessem à fonnação de prova;
f) promover, por termos, oitivas, interrogatórios e
acareações, bem como a reprodução simulada de fatos, os
reconhecimentos e a exumação;
g) solicitar o ingresso de vítima ou testemunha em
programas de proteção e assistência respectivos;

2
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h) detenninar a elaboração de qualificação indireta,
de planilha de identificação e de vida pregressa do indiciado;
i) proferir despachos de indiciação, sindicação,
movimentação e desentranhamento, além de outros necessários nos autos;
j) arbitrar valor de fiança, quando de sua atribuição;
k) detern1inar a apreensão de objetos e o depósito de
valores apreendidos em conta única do Estado;
1) representar pela prisão preventiva, prisão
temporária e outras medidas judiciais cautelares;
m) representar pelo afastamento temporário de
agressor, nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, nos tern1os da
legislação;
n) representar em juízo pela de mandado de busca e
apreensão e pela quebra de sigilo fiscal, bancário, de comunicações
telefônicas de qualquer natureza e de sistemas de infortnática e telemática;
o) determinar a restituição ou o depósito, mediante
termo de responsabilidade, de objetos apreendidos;
p) solicitar dilação de prazo;
q) outras atribuições correlatas ou previstas em lei;
IV - em atividades complementares às funções do
cargo:
a) participar de atividades de forn1ação policial;
b) exercer cargo em comissão ou função de
confiança, quando designado por Ato ou Portaria;
c) representar a instituição policial, perante conselhos
e Poderes constituídos ou perante a sociedade, como autoridade policial,
em eventos ou solenidades públicas.
Seção ll
Da Categoria de Polícia lnvestigativa
Subseção I
Das Disposiçõe_s Preliminares

~
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Art. 229. A Categoria de Polícia Investigativa é
integrada pelos cargos de Agente de Investigação e de Escrivão de Polícia
Civil do Estado da Paraíba, cujas atribuições institucionais estão
vinculadas à preservação da ordem pública, à incolumidade das pessoas e
do patrimônio, bem como ao exercício de atividades de polícia judiciária,
cartoriais e de investigação criminal.

§ 1o Os integrantes da Carreira de Agente de
Investigação e de Escrivão de Polícia Civil do Estado da Paraíba são
vinculados à Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
§ 2° Aos ocupantes das carreiras de Agente de
Investigação e de Escrivão de Polícia Civil, serão atribuídas
responsabilidades pela coordenação de serviços ou de equipes de trabalho,
Comissário e Chefe de Cartório, respectivamente, mediante o exercício de
funções instituídas pelo Governador do Estado como privativas de
integrantes destas carreiras.
Art. 230. Os integrantes das carreiras de Agente de
Investigação e de Escrivão de Polícia Civil deverão pautar suas atuações
em obediência aos princípios e preceitos contidos nesta Lei Complementar
e àqueles inerentes às funções institucionais da Polícia Civil do Estado da
Paraíba.

Subseção 11
Da Organização da Carreira de Agente de Investigação e de Escrivão
de Polícia Civil
Art. 231. As carreiras de Agente de Investigação e
de Escrivão de Policia Civil são estruturadas em quatro classes
hierarquicamente escalonadas, correspondentes a:
I - Agente de Investigação:

a) Agente de Investigação de Terceira Classe;
b) Agente de Investigação de Segunda Classe;
c) Agente de Investigação de Primeira Classe;

~
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d) Agente de Investigação de Classe Especial;

II - Escrivão de Polícia Civil:
a) Escrivão de Polícia Civil de Terceira Classe;
b) Escrivão de Polícia Civil de Segunda Classe;
c) Escrivão de Polícia Civil de Primeira Classe;
d) Escrivão de Polícia Civil de Classe Especial.

Subseção 111
Das Atribuições do Agente de Investigação e do Escrivão de Polícia
Civil
Art. 232.
Investigação, compete:

Ao ocupante do cargo de Agente de

I - proceder, mediante determinação da autoridade
policial, às diligências e às investigações policiais, com o fim de coletar
provas para a elucidação de infrações penais e respectivas autorias,
devendo apresentar relatório de investigação circunstanciado;
11 - efetuar prisão em flagrante ou cumprir mandados
expedidos pela autoridade policial ou judiciária competente;
111 - dirigir veículos policiais, em razão do
desempenho de suas funções, nos diversos setores da Polícia Civil do
Estado da Paraíba, providenciando, junto ao setor competente, a
conservação,
limpeza e
manutenção
das
viaturas policiais,
responsabilizando-se pela guarda do veículo e respectivos acessórios e
equipamentos, na ausência de motorista policial;
IV - orientar, supervisionar, coordenar e dirigir
trabalho de subordinados em investigações e diligências, quando na
condição de investigador-chefe ou por designação da autoridade policial;
V - executar, quando exigidas especialidade e
habilitação profissional, atividades envolvendo operação de aparelhos de
comunicação, telecomunicações, computação, integrantes do sistema de
informações da segurança pública, zelando por sua manutenção e
~
conservação;
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VI - participar de levantamento em local de crime e
interagir na execução de trabalhos relacionados à coleta de provas e à
produção de fotografias, inclusive reproduções e ampliações, em locais de
infrações penais, onde quer que se faça necessário o emprego das técnicas
nas investigações policiais, bem como concorrer para a total preservação
do local do crime;
VII - realizar o recolhimento, a movimentação e a
escolta de preso, bem como a guarda de valores e seus pertences,
procedendo à escrituração no livro de registro, enquanto perdurar a
custódia legal do preso, durante as diligências investigatórias até a entrega
.
, .
ao respectivo cartono;
VIII
executar outras deter rui nações legais
emanadas da autoridade policial, considerando as atribuições que forem
definidas por lei ou ato nonnativo, relativo às atividades de polícia
judiciária.
Art. 233.
Polícia Civil, compete:

Ao ocupante do cargo de Escrivão de

I - registrar ocorrências, autuar, movimentar e
participar da fonnação de inquérito policial, de termo circunstanciado de
ocorrência, de auto de prisão em flagrante, de procedimentos especiais e
administrativos, bem como praticar os atos de sua atribuição e demais atos
procedimentais sob a presidência de autoridade policial;
II - manter, de forma atualizada e correta, o registro e
a escrituração de livros oficiais obrigatórios, de livros de instauração de
inquéritos policiais, bem como de remessa dos respectivos autos, além de
outros criados pela autoridade policial, expedir certidões e traslados;
III - responder pela guarda dos procedimentos
policiais, de bens, valores e instrumentos de crime entregues a sua
custódia, em razão de sua função, dando-lhes a destinação legal;
IV - coordenar, supervisionar, orientar, controlar e
dirigir os trabalhos de cartório, bem como dos seus servidores, quando
estiver na condição de Chefe de Cartório ou houver recebido designação
da autoridade policial;
V - prestar assistência às autoridades superiores em
assuntos técnico-especializados, relacionados ao cumprimento das

\L.-
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formalidades legais necessárias em procedimentos de polícia judiciária e
nos demais serviços cartorários;
VI - executar trabalhos de escrituração manual, em
equipamento mecânico, elétrico ou eletrônico em auxílio aos
procedimentos administrativos e de polícia judiciária, e outros encargos,
compatíveis com suas atribuições, dentre eles, diligências em locais de
crime e outros levantamentos criminais;
vn - participar do levantamento de local de crime e
orientar a execução de trabalhos relacionados à coleta de provas e à
produção de fotografias, inclusive reproduções e ampliações, em locais de
infrações penais, onde quer que se faça necessário o emprego de técnicas
nas investigações policiais;
vm - proceder ao inventário dos bens patrimoniais
da unidade policial, efetivando o controle do uso, da movimentação e do
cadastramento dos bens móveis;
IX - executar as tarefas administrativas atinentes à
atividade crutorária, em conformidade com outras atribuições definidas em
lei ou ato normativo.
Seção IIT
Da Categoria de Polícia Científica
Subseção I
Das Disposições Preliminares

Art. 234. A Categoria de Polícia Científica é
integrada pelos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial MédicoLegal, Perito Oficial Odonto-Legal e Perito Oficial Químico-Legal,
essenciais aos trabalhos prestados pela polícia judiciária, que atuarão nas
funções de polícia científica, com exclusividade, para produzir prova
material, mediante análise dos vestígios e busca da materialidade para dar
subsídios à qualificação, estabelecendo a dinâmica e a autoria dos delitos.
Parágrafo único. Os integrantes dos cargos de
Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial
Odonto-Legal e Perito Oficial Químico-Legal são vinculados ao Instituto
de Polícia Científica.
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Subseção 11
Da Organização da Carreira de Perito Oficial
Art. 235. As carreiras de Perito Oficial Criminal,
Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal e Perito Oficial
Químico-Legal são estruturadas em quatro classes hierarquicamente
escalonadas, correspondentes a:

I - Perito Oficial Criminal:
a) Perito Oficial Criminal de Terceira Classe;
b) Perito Oficial Criminal de Segunda Classe;
c) Perito Oficial Criminal de Primeira Classe;
d) Perito Oficial Criminal de Classe Especial;
II - Perito Oficial Médico-Legal:
a) Perito Oficial Médico-Legal de Terceira Classe;
b) Perito Oficial Médico-Legal de Segunda Classe;
c) Perito Oficial Médico-Legal de Primeira Classe;
d) Perito Oficial Médico-Legal de Classe Especial;
III - Perito Oficial Odonto- Legal:
a) Perito Oficial Odonto-Legal de Terceira Classe;
b) Perito Oficial Odonto-Legal de Segunda Classe;
c) Perito Oficial Odonto-Legal de Primeira Classe;
d) Perito Oficial Odonto-Legal de Classe Especial;
IV - Perito Oficial Químico - Legal:
a) Perito Oficial Químico-Legal de Terceira Classe;
b) Perito Oficial Químico-Legal de Segunda Classe;
c) Perito Oficial Químico-Legal de Primeira Classe;
d) Perito Oficial Químico-Legal de Classe Especial.

\!_;
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Subseção lll
Das Atribuições dos Peritos Oficiais
Art. 236. Ao Perito Oficial Criminal, compete:

I - supervisionar, coordenar, controlar, orientar e
executar perícias criminais em geral, bem como estabelecer e pesquisar
novas técnicas e procedimentos de trabalho;
II - planejar, dirigir e coordenar as atividades
científicas, rea] izar pesquisas de novos métodos criminalísticos e produzir
estudos, informações e pareceres técnicos para eficiência dos trabalhos de
perícia criminal;
III - executar perícias, com exclusividade, em locais
de crime, procedendo ao levantamento ponnenorizado e coletando todas
as evidências materiais relacionadas a esses eventos;
IV - executar reproduções simuladas;
V - executar perícias laboratoriais, análises dos
vestígios ou indícios relacionados às infrações penais, bem como exames
microscópicos comparativos e de micro-evidências;
VI - realizar a identificação humana na área da
criminalística;
VII - elaborar laudos periciais relativos aos exames
realizados;
VIII - proceder a exames complementares e
infonnações técnicas necessárias às perícias criminais;
IX - realizar as diligências necessárias para a
complementação de exames periciais;
X - executar outras tarefas compatíveis com as
atribuições da função.
Art. 237 . • Ao Perito Oficial Médico-Legal ou Perito
Oficia) Odonto-Legal, compete:

I - supervisionar, coordenar, controlar, orientar e
executar perícias médico-legais ou odonto-legais em geral, bem como
estabelecer e pesquisar novas técnicas e procedimentos de trabalho:

~
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II - planejar, dirigir e coordenar as atividades
científicas, realizar pesquisas de novos métodos na área de medicina ou
odontologia legal e produzir estudos, informações e pareceres técnicos
para eficiência dos trabalhos;
111 - elaborar laudos periciais relativos aos exames
realizados;
IV - supervisionar, coordenar, orientar e executar
perícias no campo pericial respectivo;
V - executar perícias em pessoas vivas e em
cadáveres, no âmbito da medicina ou da odontologia legal;
VI - proceder a exames complementares necessários
às perícias médico-legais ou odonto-legais;
VII - realizar identificação humana na área de
medicina e de odontologia-legal;
VIII - realizar as diligências necessárias para a
complementação de exames periciais;
IX - executar outras tarefas compatíveis com as suas
funções.
Art. 238.

Ao Perito

Oficial Químico-Legal,

compete:
I - executar atividades envolvendo a análise e a
realização de exames e pesquisas laboratoriais;
II - realizar pesquisas na área da Bioquímica e da
Toxicologia, em peças anatômicas e líquidos retirados de cadáveres,
111 - proceder à análise em líquidos de origem
biológjca, em matérias orgânicas, tóxicos, venenos e produtos químicos,
visando ao esclarecimento e à prova das infrações penais.
IV - responsabilizar-se pelo preparo dos reativos
químicos pertinentes aos exames afetos a sua área.
V - efetuar exames em materiais, substâncias
químicas, minerais ou orgânicas, instrumentos, aparelhos e objetos
utilizados na prática de infrações penais, recolhendo-os a laboratórios ou
analisando-os por outras formas, para caracterizar delitos ou fraudes;
VI - supervisionar e coordenar os trabalhos de
equipes de peritos afetos a sua área de atuação; j
'-..--'

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 99

ESTADO DA PARAÍBA
VII- executar outras atividades correlatas.
Seção IV
Da Categoria de Apoio Técnico
Subseção I
Das Disposições Preliminares

Art. 239. A Categoria de Apoio Técnico é integrada
pelos cargos de Técnico em Perícia, Papiloscopista e Necrotomista, cujas
atribuições estão vinculadas à função institucional de polícia técnicocientífica e de execução de tarefas de apoio operacional às áreas de
criminalística, medicina e odontologia legal e de laboratório forense.

§ lo Os integrantes das carreiras de Técnico em
Perícia, Papiloscopista e N ecrotomi sta são vinculados ao Instituto de
Polícia Científica.
§ 2° Aos integrantes das carreiras da Categoria
Apoio Técnico, poderão ser atribuídas responsabilidades pela coordenação
de serviços ou de equipes de trabalho, mediante o exercício de funções
instituídas pelo Governador do Estado como privativas de integrantes
destas carreiras.
Subseção 11
Da Organização da Carreira de Técnico em Perícia

Art. 240. A categoria funcional de Técnico em
Perícia é estruturada em quatro classes identificadas por:
I - Técnico em Perícia de Terceira Classe;
li - Técnico em Perícia de Segunda Classe;
III - Técnico em Perícia de Primeira Classe;
IV - Técnico em Perícia de Classe Especial.
Subseção 111
Das Atribuições dos Técnicos em Perícia

~
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Art. 241. Aos Técnicos em Perícia, incumbe:
I - auxiliar os Peritos Criminais nas realizações de
exames periciais internos, como metalográficos, documentoscópicos.:
balísticos, transcrição de dados, laboratoriais, dentre outros;
ll - auxiliar os Peritos Criminais nos exames de
perícias externas, como reprodução simulada, levantamento em locaJ de
crime, coleta de material residuográfico, coleta e identificação do
vestígios e indícios criminais, bem como em diligências para a realização
de exames complementares;
III - registrar filmagens e fotografias técnicas, nas
diversas áreas de atuação pericial;
IV - realizar procedimentos de secretaria, de
protocolo e atendimento ao público e responder pela guarda de material
enviado para exames;
V - preparar reagentes e outros materiais utilizados
• • •
nos exames per1cta1s;
VI - controlar o estoque de materiais de consumo de
uso laboratorial;
VII - guardar e organizar os materiais enviados para
exames, já examinados e as contraprovas;
VIII - operar sistemas de informática, sistemas de
telecomunicações, bem corno dirigir viaturas policiais no exercício
inerente às suas funções;
IX - executar outras tarefas compatíveis com as
atribuições do cargo, inclusive de ordem administrativa.

Subseção IV
Da Organização da Carreira de Papiloscopista

Art. 242. A carreira de Papiloscopista é estruturada
em quatro classes hierarquicamente escalonadas, identificadas por:
I - Papiloscopista de Terceira Classe;
II - Papiloscopista de Segunda Classe;
III - Papiloscopista de Primeira Classe;
IV - Papi loscopista de Classe Especial.
\(_
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Subseção V
Das Atribuições do Papiloscopista

Art. 243. Ao ocupante do cargo de Papiloscopista,
incumbe:
I- executar trabalhos papiloscópicos, relativamente à
tomada de impressões papilares, coleta, classificação, pesquisas e
arquivamento de informações;
II - proceder à identificação papiloscópica c ivil e
criminal, classificar e arquivar impressões papilares e realizar as buscas no
arquivo datiloscópico e sistemas automatizados de identificação de
impressão digital, inclusive em cadáveres;
1II - atender ao público para emissão de carteiras de
identidades, atestados de antecedentes e coleta de impressões digitais, para
fins de identificação civil e criminal;
IV - prestar infonnações criminais, com base no
cadastro legal, mediante autorização da autoridade competente, e
organizar e manter registros atualizados dos arquivos de identificação civil
e criminal;
V - executar fotos de indiciados no ato da
identificação criminal;
VI - proceder à coleta de impressões digitais em
cadáveres.
Subseção VI
Da Organização da Carreira de Necrotomista
Art. 244. A carreira de Necrotomista é estruturada
em quatro classes hierarquicamente escalonadas, identificadas por:

I - Necrotomista de Terceira Classe;
II- Necrotomista de Segunda Classe;
111 - Necrotomista de Primeira Classe;
IV - Necrotomista de Classe Especial.

~
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Subseção VII
Das Atribuições do Necrotomista
Art. 245. Ao ocupante do cargo de Necrotomista,

incumbe:
I - auxiliar o Perito Oficial Médico-Legal, o Perito
Oficial Odonto-Legal ou Perito Oficial Químico-Legal durante os exames,
quando exigido;
11 - acondicionar os cadáveres em câmara fria,
registrando entradas e saídas, como também conduzir pessoas para
possível reconhecimento;
III - operar sistemas de tecnologia de informática,
sistemas
de telecomunicações, bem como dirigir viaturas policiais no
.
exercício inerente às suas funções;
IV - registrar filmagens e fotografias técnicas, nas
diversas áreas de atuação pericial;
V - auxiliar os Peritos Oficiais Médico-Legais nas
perícias necroscópicas e exumações, providenciando a limpeza e a
desinfecção dos aparelhos e instrumentos cirúrgicos utilizados nos
exames;
VI - zelar pela limpeza, desinfecção e conservação
dos materiais de uso laboratorial, bem como das áreas críticas de
biossegurança;
VII - reallzar procedimentos de secretaria, de
protocolo e atendimento ao público, bem como também responder pela
guarda de material enviado para exames;
VIII - executar outras tarefas compatíveis com as
atribuições do cargo, inclusive de ordem administrativa.
Seção V
Da Categoria de Apoio Policial
Subseção I
Das Disposições Preliminares
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Art. 246. A Categoria de Apoio Policial é integrada
pelo cargo de Motorista Policial cujas atribuições institucionais estão
vinculadas à preservação da ordem pública, à incolumidade das pessoas e
do patrimônio, bem como ao exercício de atividades de polícia judiciária.
Parágrafo único.
O integrante da carreira de
Motorista Policial é vinculado à Delegacia-Geral da Polícia Civil do
Estado da Paraíba.
Art. 24 7. Os integrantes da carreira de Motorista
Policial deverão pautar suas atuações em obediência aos princípios e
preceitos contidos nesta Lei Complementar e àqueles inerentes às funções
institucionais da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
Subseção ll
Da Organização da Carreira de Motorista Policial
Art. 248.
A carreira de Motorista Policial é
estruturada em quatro classes hierarquicamente escalonadas, identificadas
por:
I - Motorista Policial de Terceira Classe;
II - Motorista Policial de Segunda Classe;
III- Motorista Policial de Primeira Classe;
IV -Motorista Policial de Classe Especial .
Subseção III
Das Atribuições do Motorista Policial
Art. 249. Ao Motorista Policial, compete:
I - dirigir veículos policiais, em razão do
desempenho de suas funções, nos diversos setores da Polícia Civil do
Estado da Paraíba, providenciando a conservação, a limpeza e a
manutenção das viaturas policiais, responsabilizando-se pela guarda do
veículo, seus acessórios e equipamentos;

L
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li - auxiliar o agente de investigação nas diligências
e investigações policiais determinadas pela autoridade policial, com o fim
de coletar provas para a elucidação de infrações penais e respectivas
autorias;
III - auxiliar o agente de investigação nas prisões em
flagrante ou cumprimento de mandados expedidos pela autoridade policial
ou judiciária competente;
IV - auxiliar o agente de investigação no
levantamento de local de crime;
V - auxiliar na realização do recolhimento,
movimentação e escolta de preso, bem como na guarda de valores e
pertences, enquanto perdurar a custódia legal do preso, durante as
diligências investigatórias até a entrega ao respectivo cartório;
VI - executar outras determinações legais emanadas
da autoridade policial, considerando as atribuições que forem definidas
por lei ou ato normativo, relativo às atividades de polícia judiciária.
CAPÍTULO III
Do Ingresso e Crescimento nas Carreiras

Seção I
Do Ingresso nas Carreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba
Art. 250. O ingresso nas carreiras da Polícia Civil do
Estado da Paraíba far-se-á mediante aprovação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com o disposto nesta Lei
Complementar e na forma definida em Edital.
Art. 251. Considerando a natureza do cargo a ser
provido, são requisitos próprios para o ingresso nas carreiras da Polícia
Civil do Estado da Paraíba de:
I - Delegado de Polícia: bacharelado em Direito;
II - Agente de Investigação: formação de nível
•

superior;
III - Escrivão de Polícia: fonnação de nível superior;

~

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 105

ESTADO DA PARAÍBA

IV - Perito Oficial Criminal: formação de nível
superior em Análise de Sistemas, Ciências Biológicas, Biomedicina,
Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Engenharia, Farmácia,
Física, F onoaudiologia, Ecologia, Geografia, Geologia, Medicina
Veterinária, Química, Química Industrial e outras graduações afins
definidas em edital de concurso;
V - Perito Oficial Médico-Legal e Perito Oficial
Odonto-Legal: formação de nível superior em Medicina e Odontologia,
respectivamente;
VI - Perito Oficial Químico-Legal: formação de nível
superior em Química, Química Industrial, Farmácia, Farmácia Bioquímica
ou Farmácia Industrial
VII - Técnico em Perícia: formação de nível médio;
VIII - Papiloscopista: fonnação de nível médio;
IX - Necrotomista: forn1ação de Técnico em
Enfermagem;
X- Motorista Policial: formação de nível médio.

§ 1o O ingresso nas carreiras do Grupo Ocupacional
GPC-600 dar-se-á sempre na terceira classe.
§ 2° A comprovação de conclusão dos cursos de
nível médio e superior, referidos neste artigo, deverá ser feita no ato da
posse por meio de diploma expedido, por estabelecimento de ensino
oficial ou reconhecido, devidamente registrado no órgão competente.
Seção 11
Da Promoção na Carreira
Art. 252.
A promoção de que trata esta Lei
Complementar será realizada, caso haja vaga que a permita, com
divulgação das vagas em 21 de abril, antecedida de realização dos
procedimentos de avaliação de desempenho e de sua apuração através das
Comissões Permanentes de A vali ação.

§ 1o Serão divulgados, por edital, o tempo de serviço
na carreira, no cargo e na classe, bem como a pontuação obtida na
~
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avaliação de desempenho dos candidatos aptos a concorrer à promoção,
pelos critérios de antiguidade e merecimento.
§ 2° As promoções ocorrerão nos limites das vagas
existentes, que serão providas na proporção de uma por antigüidade e
outra por merecimento, alternadamente.
§ 3° A promoção somente ocorrerá para a classe
imediatamente superior àquela em que se encontra o Policial civil
§ 4° O interstício mínimo de pennanência em cada
classe é de 02 (dois) anos, excetuando-se o período do estágio probatório.
Art. 253. Haverá uma Comissão Permanente de
Avali ação para cada carreira da Polícia Civil do Estado da Paraíba, que
será responsável pela condução dos procedimentos de avaliação de
desempenho e pela elaboração das listas dos concorrentes à promoção.

§ 1o As Comissões Permanentes de Avaliação serão
constituídas por três ocupantes de cargo de cada carreira da Polícia Civil
do Estado da Paraíba, posicionados preferencialmente na classe especial.
§ 2° As comissões serão constituídas por ato do
Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, por indicação do
Delegado-Geral da Policia Civil do Estado da Paraíba ou do Diretor do
Instituto de Polícia Científica, e seus membros terão mandato de um ano,
perrnitida a recondução.
§ 3° A lista dos concorrentes por antiguidade será
elaborada em ordem decrescente do tempo de serviço na carreira, e as
1istas tríplices serão elaboradas com os nomes dos concorrentes à
promoção por merecimento, considerando os resultados da avaliação de
desempenho.
§ 4° As listas serão encaminhadas ao Secretário de
Estado da Segurança e da Defesa Social para apreciação, deliberação e
encaminhamento dos nomes dos promovidos ao Governador, que
promoverá através de ato publicado no Diário Oficial do Estado.
Art. 254. Para concorrer à promoção, será exigido
que o policial civil conte, no mínimo, com 2 (dois) anos na classe em que
estiver classificado. ~
\.!..../
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§ 1o Será considerada como data inicial para a
apuração do interstício a da publicação da promoção anterior ou a data de
publicação de sua efetivação no cargo com a devida aprovação no estágio
probatório.
§ 2° Na apuração do interstício, serão excluídos os
afastamentos do exercício do cargo não considerados de efetivo exercício,
os períodos de suspensão não convertida em multas e todas as ausências
não abonadas.
Art. 255. As promoções são facultativas e dependem
de manifestação de interesse do candidato, ficando condicionada ao
preenchimento dos seguintes requisitos:
I - apresentação de requerimento de inscrição no
prazo estipulado no edital de abertura, tanto para concorrer pelo critério de
merecimento quanto pelo critério de antiguidade, com exposição
fundamentada das razões de seu pleito, sendo permitida a juntada de
documentos para instruir o procedimento;
li - apresentação de documento que comprove a
conclusão de curso específico na Academia de Polícia Civil do Estado da
Paraíba, que habilite o policial a concorrer à nova classe que pleiteia;
111 - constar na lista de habilitação publicada pela
Comissão Permanente de Avaliação;
IV - ter permanecido na respectiva classe por, no
mínimo, dois anos de efetivo exercício.
§ 1o As listas com os nomes dos policiais civis
concorrentes serão publicadas, por ordem decrescente da classificação
final, pelos critérios de antiguidade e de merecimento.
§ 2° Poderão concorrer à promoção por antiguidade
os policiais civis afastados por motivo de saúde e para exercício de
mandato classista.

Art. 256.
Para concorrer à promoção por
rnerecimento, o integrante do Grupo Ocupacional Polícia Civil do Estado
da Paraíba deverá atender aos seguintes requisitos:
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I - Delegado de Polícia, Perito Oficial Criminal,

Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal ou Perito
Oficial Químico-Legal:
a) para a classe especial: curso de especialização nas
áreas previstas nos incisos I e IV e alíneas do artigo 251 desta Lei
Complementar, com carga horária mínima de 450 (quatrocentas) horas ou
pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado em área afim;
b) para a primeira classe: curso de especialização nas
áreas previstas nos incisos I e IV e alíneas do artigo 251 desta Lei
Complementar, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta)
horas;
c) para a segunda classe: cursos de capacitação na
área de segurança pública com carga horária mínima de 40 (quarenta)
horas, que de forma isolada ou cumulativa, totalizem uma carga horária
mínima de 240 (duzentas e quarenta) horas;
li - Agente de Investigação ou Escrivão de Polícia:

a) para a classe especial: conclusão de curso de
especialização na área com carga horária mínima de 360 (trezentas e
sessenta);
b) para a primeira classe: conclusão de cursos de
capacitação na área de segurança pública com carga horária mínima de 40
(quarenta) horas, que de fottna isolada ou cumulativa, totalizem uma carga
horária mínima de 180(cento e oitenta) horas;
c) para a segunda classe: conclusão de cursos de
capacitação na área de segurança pública com carga horária mínima de 20
(vinte) horas, que de fortna isolada ou cumulativa, totalizem uma carga
horária mínima de 120(cento e vinte) horas;
Ill - Técnico em Perícia e Papiloscopista:
a) para a classe especial: cursos de capacitação na
área de segurança pública ou na área correspondente ao seu cargo com
carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, que, de forrna isolada ou
cumulativa, totalizem uma carga horária ínima de 200 (duzentas) horas
l
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ou a conclusão de curso de graduação nas áreas previstas no inciso IV,
alínea "a", do artigo 251 desta Lei Complementar;
b) para a primeira classe: cursos de capacitação na
área de segurança pública com carga horária mínima de 20 (vinte) horas,
que de forn1a isolada ou cumulativa, totalizem uma carga horária mínima
de 120 (cento e vinte) horas;
c) para a segunda classe: cursos de capacitação na
área de segurança pública, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas,
que de forma isolada ou cumulativa, totalizem uma carga horária mínima
de 80 (oitenta) horas;
IV - Necrotomista:
a) para a classe especial: cursos de capacitação ou na
área de segurança pública na área correspondente ao seu cargo com carga
horária mínima de 40 (quarenta) horas, que, de fottna isolada ou
cumulativa, totalizem uma carga horária mínima de 200 (duzentas) horas
ou a conclusão de curso de graduação na área de saúde ou nas áreas
previstas no inciso IV, alínea "b", do artigo 251 desta Lei Complementar;
b) para a primeira classe: cursos de capacitação na
área de segurança pública com carga horária mínima de 20 (vinte) horas,
que, de forma isolada ou cumulativa, totalizem uma carga horária mínima
de 120 (cento e vinte) horas;
c) para a segunda classe: cursos de capacitação na
área de segurança pública, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas,
que, de forma isolada ou cumulativa, totalizem uma carga horária mínima
de 80 (oitenta) horas;
V -Motorista Policial:
a) para classe especial: cursos de capacitação na área
de segurança pública com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, que,
de forma isolada ou cumulativa, totalizem uma carga horária mínima de
180 (cento e oitenta) horas ou conclusão de curso graduação em qualquer
,
area;
b) cursos de capacitação na área de segurança pública
com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, que de fottna isolada ou

~
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cumulativa, totalizem uma carga horária mínima de 120 (cento e vinte)
horas;
c) para a segunda classe: cursos de capacitação na
área de segurança pública, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas,
que de fonna isolada ou cumulativa, totalizem uma carga horária mínima
de 80 (oitenta) horas.

§ 1o Os cursos referidos no caput deste artigo, à
exceção de graduação, especialização em nível de pós-graduação,
mestrado e doutorado, serão ministrados pela Academia de Ensino de
Polícia, anualmente, inclusive mediante convênio com outras instituições
de ensino superior do Estado ou de outras Unidades da Federação, em
qualquer caso, aprovado pelo Conselho de Ensino da Academia de Polícia.
§ 2° O Curso de Fortnação exigido para o ingresso
do policial civil na carreira não será considerado para efeito de Promoção.
§ 3° Um mesmo título não poderá ser utilizado para
mais de uma promoção.
Subseção I
Da Promoção por Merecimento
Art. 257. Merecimento é a demonstração positiva
pelo policial civil, durante a sua permanência na classe, do desempenho de
suas funções com eficiência, ética e responsabilidade.

§ 1o Concorrerão à promoção por merecimento os
policiais civis que constarem da lista elaborada pela Comissão Perrnanente
de Avaliação.
§ 2° O merecimento do policial civil será apurado
em pontos positivos, mediante o preenchimento das condições definidas
nesta Lei Complementar.
Art. 258. A avaliação de desempenho, com o
objetivo de aferir o rendimento do membro da Polícia Civil do Estado da
Paraíba no exercício das respectivas atribuições, condiciona-se ao
preenchimento dos requisitos considerados indispensáveis ao exercício das
..
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funções e ao atendimento das condições essenciais para concorrer a'
promoção por merecimento, com base nos seguintes fator~s:
I - qualidade de trabalho: a demonstração do grau de
exatidão, precisão e apresentação, quando possível, mediante apreciação
de amostras, do trabalho executado, bem como pela capacidade
demonstrada pelo policial civil no desempenho das atribuições do seu
cargo;
II - produtividade no trabalho: a comprovação, a
partir da comparação da produção desejada com o trabalho realizado que
será aferido, setnpre que possível, com base em relatórios estatísticos de
desempenho quantificado;
III - iniciativa: capacidade de agir, de apresentar
sugestões ou idéias visando ao aperfeiçoamento do serviço, assim como o
desempenho das atribuições e das tarefas que lhe foram designadas e que
executou sem a supervisão permanente de outrem;
IV - presteza: qualidade, demonstrada pelo policial
civil, de cooperar com a chefia, com os colegas e com o público, na
realização dos trabalhos afetos ao organismo policial, com a devida
prontidão na execução dos trabalhos;
V - urbanidade no tratamento: conduta pessoal no
relacionamento com o público, com os colegas e com os superiores,
pautada na ética, na educação e na obediência ao conjunto dos princípios
que orientam a conduta do policial civil;
VI - disciplina: observância dos preceitos e normas,
com a cotnpreensão dos deveres, da responsabilidade, do respeito e da
seriedade com os quais o policial civil desempenha suas atribuições;
VII - zelo funcional: execução de suas atividades
com cuidado, dedicação e compreensão dos deveres e responsabilidade;
VIII - assiduidade: aferida pelo número de ausências
•
ao serviço;
IX - pontualidade: aferida pelo número de entradas
em serviço atrasadas, de saídas antecipadas ou de ausências durante o
expediente de trabalho;
X - cultura profissional e aproveitamento em
programas de capacitação: comprovação da capacidade para melhorar o
desempenho das atribuições nonnais do cargo e para a realização de
\!_.

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424043200000048574279
Número do documento: 21111119424043200000048574279

Num. 51225600 - Pág. 112

ESTADO DA PARAÍBA
tarefas superiores, adquiridas por intermédio de estudos, de trabalhos
específicos e da participação em cursos regulares relacionados com
atribuições do cargo;
XI - chefia e liderança: o bom desempenho no
exercício de funções de direção, coordenação, supervisão e orientação,
bem como a participação, como representante da categoria funcional, em
órgãos de deliberação coletiva ou em eventos técnicos de interesse da
segurança pública.
Parágrafo único.
Para cada um dos fatores
relacionados, serão atribuídos graus de avaliação, que serão convertidos
em pontos, para apurar o desempenho dos policiais civis, confonne
dispuser regulamento.
Art. 259. As Comissões Permanentes de A vali ação,
além dos conceitos lançados na Ficha Individual de Desempenho pelas
chefias imediatas, utilizará, para a elaboração das listas de promoção, os
seguintes parâmetros:

I - conduta na vida pública e particular, que reflitam
no exercício da função policial ou na imagem da Polícia Civil do Estado
da Paraíba;
II - eficiência no desempenho das funções inerentes
ao cargo ocupado;
III - atuação destacada na solução de situações ou
conflitos de relevância para o restabelecimento da ordem pública;
IV - contribuição à organização e à melhoria dos
serviços de natureza policial;
V - aprimoramento de seus conhecimentos, por meio
de cursos, publicação de livros e artigos, relacionados com a atividade
policial, jurídica ou científica;
VI - elogios, medalhas de mérito ou outras
condecorações por desempenho destacado no exercício da função pública,
de autoridades da Administração Pública ou de entidades da organização
civil;
VII - exercício de tarefas especiais, mediante
designação específica. (l
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Parágrafo único. Para fins de avaliação, a Comissão
Permanente terá por base os lançamentos realizados ao longo do período
nos assentamentos funcionais, no banco de dados do Departamento de
Inteligência e na Corregedoria da Polícia Civil do Estado da Paraíba.
Art. 260. O merecimento do policial civil será
apurado anualmente pelas Comissões Permanentes de Avaliação, a partir
dos lançamentos constantes das Fichas Individuais de Desempenho,
preenchidas pelas chefias imediatas.

Na aferição do merecimento, as Comissões
Permanentes de Avaliação não ficarão adstritas à Ficha Individual de
Desempenho, devendo ouvir os chefes imediatos e mediatos, atual e
anterior, sem prejuízo de outros meios, ao longo do período da respectiva
avaliação.
§ 2° Os servidores afastados por mais de cento e
oitenta dias no período da avaliação de desempenho não poderão
de merecimento.
concorrer à promoção pelo critério
,
§ 3° E obrigatória a promoção do servidor policial
civil que figurar, por 03 (três) vezes consecutivas ou 05 (cinco) vezes
alternadas, em lista de merecimento, ressalvadas as hipóteses do artigo
257 desta Lei Complementar.
§ 1°

Art. 261.
Não concorrerá à promoção por
merecimento o 1nembro da Polícia Civil do Estado da Paraíba que
registrar, relativamente ao período da avaliação, uma ou mais das
seguintes situações, até à data de divulgação dos nomes dos concorrentes:

I - estar cedido a órgãos não integrantes da Secretaria
de Estado da Segurança e da Defesa Social;
li - registro de dez ou mais faltas não abonadas;
III - punição administrativa não reabilitada;
IV - condenação criminal, com trânsito em julgado,
não reabilitada;
V - estar em exercício de mandato eletivo federal,
distrital, estadual ou municipal; ,_;
'-..:./
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VI -

estar exercendo, exclusivamente, mandato

classista;
VII - estar em gozo de licença para tratar de assunto
particular;
VIII - ter sofrido penalidade de advertência ou
suspensão, no período de 02 (dois) anos imediatamente anteriores à
ocorrência da vaga.

Art. 262. Na aferição do merecimento, o avaliado
terá ciência dos resultados e poderá interpor pedido de reconsideração
perante a Comissão Pennanente de Avaliação, cuja decisão poderá, no
prazo de cinco dias úteis, ser apreciada em grau de recurso pelo DelegadoGeral, que terá trinta dias para julgá-lo em decisão irrecorrível.

Art. 263.

A avaliação para a promoção por
merecimento será efetivada na classe, aferindo-se o comportamento e o
desempenho do policial civil sob os aspectos de capacitação, experiência e
eficiência funcional, atendido o maior nú1nero possível dos requisitos a
•
segu1r:
I - curso específico na Academia de Ensino de
Polícia, válido para promoção por merecimento;
II - cursos realizados em outras academias ou
instituições, relacionados com a carreira policial;
III - publicação de livros, teses, estudos e artigos de
natureza afim ao cargo;
IV - o diploma de Especialização, Mestrado ou
Doutorado, realizado por instituições públicas ou privadas, legalmente
reconhecido, na área afim ao cargo.

§ 1° O curso referido no inciso I será exigido para
promoção à segunda classe e seguintes da carreira da Polícia Civil do
Estado da Paraíba.
§ 2° Os cursos mencionados nos incisos I e li serão
levados em consideração para promoção somente quando for dada
oportunidade de participação a todos os interessados, por meio de

~
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chamada divulgada por edital no Boletim da Polícia Civil do Estado da
Paraíba.
§ 3° Ocorrendo empate, na primeira promoção, terá
preferência o mais bem classificado no concurso público de ingresso e, nas
demais, a classificação em curso referido no inciso I.
Subseção 11
Da Promoção por Antiguidade

Art. 264. Concorrerão à promoção por antiguidade
os integrantes das carreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba que
tiverem maior tempo de efetivo exercício na classe, o qual será contado,
nos casos de:
I - nomeação, a partir da data de sua efetivação no
cargo devidamente aprovado no estágio probatório;
li - reversão ou retorno, a partir da data em que
retornou ao exercício do cargo;
111 - promoção, a partir da publicação do ato de
movimentação.
Parágrafo único. Havendo empate na contagem do
tempo de serviço na classe, a classificação obedecerá, sucessivamente, aos
.
. , .
seguintes critenos:
I - maior tempo de serviço, etn caráter efetivo, na
categoria;
li - maior tempo de serviço policial civil no Estado;
III - maior tempo de serviço policial em geral;
IV - maior tempo de serviço público no Estado;
V - maior tempo de serviço público em geral;
VI - maior idade;
VII - maior prole.

Subseção Ill
Da Promoção Extraordinária

\t' ~
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Art. 265. A promoção extraordinária ocorrerá, em
caráter excepcional, condicionada à existência de vaga, quando integrante
de carreira da Polícia Civil do Estado da Paraíba ficar pennanentemente
inválido, em virtude de ferimento sofrido em ação ou pela prática de ato
de bravura.

§ 1o Considera-se ação policial civil a realização ou a
participação em atividades operacionais da Policia Civil na execução de
tarefas para manutenção da ordem pública.
§ 2° A promoção extraordinária dar-se-á para a
classe imediatamente seguinte à que o policial civil se encontra
enquadrado.
Art. 266. A promoção extraordinária dependerá, em
cada caso, da comprovação dos fatos que a justificam, os quais serão
apurados, independentemente de requerimento, por parte do interessado,
da chefia imediata ou por provocação de terceiros.

Art. 267. A promoção por bravura se efetivará pela
prática de ato considerado muito meritório e terá as circunstâncias para a
sua ocorrência apuradas em investigação conduzida por membros da
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, designados por seu
titular.

§ 1° Para fms deste artigo, ato de bravura em serviço
corresponde à conduta do policial civil que, no desempenho de suas
atribuições e para a preservação de vida de outrem, coloque em risco
incomum a sua própria vida, demonstrando coragem e audácia.
§ 2° O ato de bravura será destacado como fortna de
valorizar as posturas que, respeitando os direitos fundamentais e os
princípios gerais do direito, revelem a presença de um espírito público
responsável pela superação do estrito cumprimento do dever.
§ 3° Na promoção por ato de bravura não é exigido o
atendimento de requisitos para a promoção, estabelecidos nesta Lei
Complementar.
§ 4° A promoção por bravura será submetida ao
Governador, a quem compete a expedição do Ato concessório.

~
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§ 5° Após ter sido promovido por ato de bravura, o
policial civil que não possuir os requisitos essenciais para a promoção
somente concorrerá à nova movimentação após cumprir as condições
exigidas nesta Lei Complementar, a partir da data de ocorrência da
promoção por bravura.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 268. Ficam denominados de Técnico em Perícia
os atuais cargos de Auxiliar de Perito preservadas as suas atribuições.
Art. 269.
Os atuais cargos de Agente de
Telecomunicações Policial passam a integrar o Quadro Suplementar do
Estado e serão extintos com a vacância.
Parágrafo único. A remuneração do Agente de
Telecomunicações Policial corresponderá à mesma atribuída à Categoria
de Apoio Técnico, respeitadas as classes em que se encontrem na data da
publicação desta Lei Complementar.
Art. 270. Integração o Quadro Suplementar do
Estado os cargos de Perito de Trânsito, extintos com a vacância, nos
moldes da legislação estadual.
Parágrafo único. Fica assegurada aos Peritos de que
trata o caput do artigo a mesma remuneração dos demais Peritos Oficiais,
respeitadas as classes em que se encontrem na data da publicação desta
Lei Complementar.

Art. 271. As classes das categorias funcionais
atualmente designadas pelas letras "A", "B", "C" e "E" são
'
transformadas, respectivamente, em 33 (terceira) classe, 23 (segunda)
classe, 1a (primeira) classe e Classe Especial
...::::.../
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Art. 272. Os atuais servidores ocupantes dos cargos
que integram o Grupo GPC-600 serão absorvidos na forma disposta nesta
Lei Complementar na mesma classe em que se encontram atualmente.
TÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 273. Os atos referentes à vida funcional dos
integrantes das carreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba, de interesse
interno, serão publicados no Boletim da Polícia Civil do Estado da Paraíba
(BPC), que se constitui meio oficial de divulgação de atos da Polícia C ivi I
do Estado da Paraíba, sem prejuízo da publicação no Diário Oficial do
Estado.
Parágrafo único. Nenhum policial civil poderá
alegar desconhecimento dos atos publicados no Diário Oficial do Estado,
bem como no Boletim da Polícia Civil do Estado da Paraíba (BPC).

Art. 274. Toda documentação pessoal e qualquer
alteração ocorrida na vida funcional do policial civil serão registradas nos
respectivos assentamentos funcionais, pela unidade competente, após
publicação no Diário Oficial do Estado.
Art. 275. O Poder Executivo expedirá os atos
regulamentares necessários à aplicação de disposições desta Lei
Complementar.
Art. 276. Ficam revogadas as Leis n°5 4.273, de 21
de agosto de 1981; 5.009, de 29 de dezembro de 1987; 5.349, de 09 de
janeiro de 1991; 5.716, de 25 de fevereiro de 1993; 8.549, de 04 de junho
de 2008, bem como as legislações que conflitem com o disposto nesta Lei
Complementar.
Art. 277. Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

i
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA
de 2008; 120° da
PARAIBA, em João Pessoa, 12 de agosto
Proclamação da República.
,

,

-"

'-

- CASSI6-CUNHA LIMA
Governador

-
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LEIN.0 7.376

, OE 11 DE AGOSTO DE 2003.

1111111u1 Plano ci.

cmvos.

ConHas •

RtlfllUMRIÇilo

PGIQ

o

Grupo

Ocupacional Serviços de Saúde. e d6
outras provldhclas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAfBA:
Faço sober que o Poder Legislaflvo decreta e eu sanciono a
seguinte Lei;

TfrULO 1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. t• • Fica lnstttufdo o Plano de Cargos. Carreiras e
Remuneração - PCCR para o Grupo Ocupacional Serviços de Saúde do
Poder Executivo do Estado da Paralbo.
Art. 2" • O Grupo Ocupacional a que se refere o artigo
anterior é canstiluldo pelos profissionais especializados da Saúde,
slmbolo SSA. vinculados ô adminlslroção direta do Poder Execuflvo do
Estado. devidamente Inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização
Profissional, assim dlslribuldos:
1• Prollulonol de Nível SUpellor

Assistente Social. Biólogo. Bioqulmlco, Crurgiõo-Oenfüta.
Enfermei'o, Farmacêutico. Fisioterapeuta, Fonoaudlólogo, Médico,
Médico Veterinório, Nutricionista, Psicólogo.
li • Técnico de Nível Médio

Técnico de Enfermagem. Higiene Dental, laboratooo.
Prótese Dentõria e Radiologia.
Ili • Prollulonal de Nível 1611eo
Atendente de Consultooo Dentário. Auxir'°' d~:f['fermagem.
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Ali. 3" Para os fins desta Lei. consideram-se:
1- Cargo - unidade criado por lei abrangendo conjunto de
atribuições e responsabilidades, denominação própria, quantidade
certo e pagamento pelos cofres estaduais:

li - Classe - agrupamento de cargos da mesmo
denominação com atribuições e responsoblldodes iguais, e idêntica
natureza funcional:
Ili - Série de classes - conjunto de classes desdobràveis e
natureza.
grou
de
hierarquizadas, semelhantes quanto à
responsabilidade e complexidade das atribuições:
IV - Grupo ocupacional - conjunto de classes ou de série de
classes referentes o atividades afins ou correlatos quanto à natureza dos
encargos ou ao ramo de conhecimentos opficodos no seu
desempenho;

conjunto de grupos ocupacionais que
V - Serviço
apresentam identidade. simílaridade ou conexão nos respectivos
atividades;
VI - Lotação - distribuição dos cargos e respectivos titulares
segundo os órgãos do odministraçllo a que se desfinem;
VII - Referência - posição do profissional da Saúde do Poder
Executivo do Estado da Parolba dentro da Classe, que permite
Identificar a situação do ocupante no estrutura hieràrquica e de

remuneração da carreira:
VIII - Carreira - conjunto de classes e de referências,
escalonado segundo os critérios esfabelecidos em Lei;

IX - Quadro dos Profissionais da Saúde - a conjunto de
cargos dos prof~sionais do Serviço Ocupacional de Saúde do Poder
Executivo do Estado do Parafbo.
TfnlLO li
DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES
Ar!. 4° - A presente Lei. norteada pelo dever do Poder
Público de garantir a consolidação da assistência à saúde gr~~ª·
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com prindpios de universalidade, equidade, integralidade e qualidade
para todos. tem por finalidades:
1 - a valorização dos Profissionais do Grupo Ocupacional
Serviços de Saúde do Poder Executivo do Estado da Paralba:

li - a melhoria do padrão de qualidade dos Serviços de
Soúde Pública do Eslodo da Paralba;
Ili - a profissionalização dos serviços de saúde prestados

pelo Estado;
IV - a fD<ação de dreltos e vantagens compatíveis com a
valorização profissional, o pleno exercido das atividades profissionais e o
adequado atendimento das necessidades da sociedade que
demanda as unidades da rede pública estadual de saúde.

Ar!. 5° - A valorização dos Profissionais da Saúde do Poder
Executivo do Estado da Paraíba seró assegurada mediante a garantia
de:
1~ ingresso na carreira exclusivamente por concurso público
de provas ou de provas e tftulos;
li - aperfeiçoamento profissional continuado. inclusive
mecfiante licença periódica remunerada para este fim;

Ili - estimulo ao trabalho nos Serviços de Saúde;
IV - remuneração condigna dos profissionais em efetivo
exercfclo na rede de Saúde Estadual:
V - condições adequadas de trabalho e equipamentos de

Biossegurança.

TfTULOlll
DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE SA0DE

Capítulo 1
DA COMPOSIÇÃO E DA ESTRUTURA DO QUADRO E DAS
CARREIRAS ~
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Art. 6º - O Quadro dos Profissionais de Saúde é composto
por servidores de cargos de provimentos:
1 - Efetivo IPEF) de Profissional de Nível Superior. Técnico de
Nlvel Médio. Profissional de Nível Básico, com formação específica na
.orea de Saúde, para os profissionais concursados ou que venham a

-preencher cargos em decorrência de concurso público;
11 - Extraordinário (PEX) de Profissional de Nível Superior,
Técnico de Nível Médio, Profissional de Nível Básico, com formação
·&specífica na área de Saúde, para os profissionais estabilizados
extraordinariamente no serviço público por conta do disposto no art 19,

ADCT. CF;
Ili - Especial (PES) de Profissional de Nível Superior. Técnico
de Nfvel Médio, Profissional de Nível Básico, com formação específica

no área de Saúde, para os profissionais contratados após cinco de
ouruoro de 1983 e até quatro de outubro de 1988 sem previa
·dprovoção em concurso público.

§ 1° - O Profissional de Nível Superior. o Técnico de Nível
Médio. o Profissional de Nível Básico. com formação especifica no área
de Saúde, contratados após cinco de outubro de 1983 sem prévia
aprovação em concurso público. não possuem estabilidade no serviço
público nem serão alcançados pelo instituto da progressão funcional.
§ 2º - A quantidade de Cargos de Provimento Extraordinário
e Provimento Especial é a discriminada no Anexo VIII a esta Lei.

§ 3º - Quando do enquadramento disciplinado no art. 24, §
1°, desta Lei. serão definidas as quantidades por classe e reterên(:ia
para cada um dos cargos que compõem o Grupo Ocupacional cujo
Plano de Cargo, Carrelra e Remuneração é aqui regulamentado.
§ 4º - A quantidade inicial de cargos de provimento efetivo,
para os fins desta lei, é igual ao número de cargos ocupados, na data
de publicação desta norma. por servidores efetivos, considerando-se
como_ servidor efetivo àquele que tendo ingressado no serviço público
do Estado da Paraíba;
1- antes de 5 de outubro de 1988 e nele permanecido até a
i,igência desta lei, tenho tido sua primeira investidura em cargo público
precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos; )
.(é,

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424241400000048574280
Número do documento: 21111119424241400000048574280

Num. 51225601 - Pág. 4

•

ESTADO DA PARAIBA
li - de 5 de outubro de 1988 em diante. e nele permanecido
até a vigência desta lei, tenha tido sua Investidura no cargo oro
ocupado precedido de concurso público de provas ou de provas e
títulos.

Arl. 7" - Poro os cargos de Profissional de Nível Superior
exige-se formação universitário completo. poro os cargos de Técnico de
Nlvel Médio exige-se o ensino Médio completo com curso
profissionalizante na área de Saúde e paro os cargos de Profissional de
Nlvel Básico exige-se o ensino fundamental completo. acrescido de
capacitação especifico na área de Saúde.
Parágrafo único - Todas os profissionais referidos no caput
deste artigo deverão estar regularmente inscritos nos respectivos
Conselhos de Fiscalização Profissional.

Arl. 8° - Os Cargos de provimento efetivo e extraordinário
do quadro do grupo Ocupacional Serviços de $aúde de Profissional de
Nlvel Superior desdobrar-se-ão em desses. obedecidos aos seguintes
critérios:
a) Classe A - Poro os portadores de curso de graduação:
b) Classe B - Para os portadores de cursos graduação e de
especialização na área de saúde este úttlmo com duração
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;
c) Classe C - Para os portadores de cursos graduação e de
mestrado no área de saúde;
d) Classe D - Paro os portadores de curso de graduação e
de doutorado na área de saúde.

Parágrafo único - Os cargos de Técnico de Nfvel Médio, e
de Profissional de Nlvel Básico, bem como todos de provimento especial
terõo uma único classe.
horizonte~

Arl. 9" - Cada classe se desdobra em 07 (sete) referências
especificadas pelos numerob 1. li, IH, IV, V, VI e VII.
Capflulo li
DA JORNADA DE TRABALHO

·1.L
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Art. 10 - A jornada básica de trabalho dos integrantes do
Grupo Ocupacional Serviços de Saúde é de 30 (trinta) horas semanais,
ressalvada jornada diferenciada lnstituida em lei especifica.
Art. 11 - ~ permitida a jornada dupla aos ocupantes dos
cargos de nivel superior do Grupo Ocupacional Serviços de Saúde.
§ 1º - A opção por jornada duplo depende de solicitação
do Servidor, deferido pelo administração tendo em vis1o o neces~dode
e o inleresse do Estada.
§ 2" - Cessado o necessidade do Estado, o profissional volto
a desenvolver suas atividades no jornada básico.
Capítulo Ili
DA PROGRESSÃO fUNCIONAL

Art. 12 - A progressão na carreiro dos Profissionais da Saúde
é baseada no tttuloção, na capacitação e no desempenho do
trabalho em Saúde, da seguinte formo:
1 - Verticalmente, de uma classe para a outra do mesmo

cargo:
li - Horizontalmente, de uma referência poro a outro. dentro
da mesma classe.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, o progressão
somente poderá ocorrer após o cumprimento, pelo Profissional da
Saúde, do período de es1ágio probatório.

Art. 13 - A progressão vertical for-se-á. após o estágio
probatório, dispensados quaisquer interstlcios, quando o Profissional
obtiver, na área técnico em que se insere o cargo, o tttuloção exigida
para cada classe. conforme definido no art. 8° des1a Lei,
§ 1° - A tttulação mencionado no caput deste artigo deve
ser realizada em Instituição reconhecido pelo Ministério da Educação.
pelo correspondente Conselho de Fiscalização Profissional e pelo
Conselho Nacional de Educação,::U
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§ 2" - Quando obtida em lnstituiçõo es!rangeira, a tltulaçõo
deve ser revalidada por lnstituiçõo brasileira credenciada para es!e fim.
§ 3° - A progressõo a que se refere o caput deste artigo far-

se-ó para a classe concernente õ titulação obtida, mantida a mesma
referência.

§ 4º - A progressõo vertical seró solicitada ao Secretório da
Administração,
mediante
apresentaçõo
da
documentação
comprobatória da titulaçõo obtida.
Ar!. 14 • A progressõo horizontal dos Profissionais do Grupo
Ocupacional Serviços de Saúde ocorreró sempre no mês de agos!o de
cada ano e após o cumprimento de intersticio mlnimo da 5 {cinco) anos
de efetivo exercido do cargo, segundo:

1- Avaliaçõo de desempenho;
li - Capacitação em cursos oferecidos pela Secretaria de
Saúde ou por instituições credenciadas:

§ 1° - Para os enquadrados nos termos do § 1° do ar!. 24
desta lei, a primeira progressõo dar-se-ó em 1º de ogos!o de 2008.
§ 2° - O interstício seró interrompido pelo prazo equivalente
ao de afastamento sem remuneração, recomeçando a contagem
quando do relemo do servidor ao efetivo exerclcio do cargo.
Ar!. 15 - A definição dos critérios, parômetros e
procedimentos para concessõo da progressão horizontal, for-se-ó no
prazo móximo de 06 {seis) meses a partir do entrada em vigor da
presente Lei mediante regulamento. em cujo elaboração deveró ser
garantido o participação dos profissionais do saúde e entidades
representativas do categoria.

CapllulolV
DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO GRUPO
OCUPACIONAL SERVIÇOS DE SAÚDE.

Ar!. 16 - Além do vencimento. observados os requisitos
legais, os profissionais do Grupo Ocupacional Serviços de Saúde terão

1J2
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ãretto o grotiflcoçõo por serviços prestados em horório noturno.
grolificoção por serviços extroordinórios ou prestados em feriados e
finais de semono. gratificação de insalubridade, gratificação de risco
de vida, gratificação de perlculosidode, grotificoção de jornada duplo.
assim como os demais vantagens pecuniórios. nos termos do legislação
vigente.

§ 1° • O valor do vencimento correspondente o jornada

bósôco de trabalho de codo cargo do Grupo Ocupacional Serviços de
Saúde é o especificado nos Anexos V e VI.

§ 2" • O valor do grotificoçõo de jomodo dupla de trabalho
é o indicado no Anexo VII.

§ 3° • Os valores dos grafülcoções por serviços
extroordinórios ou prestados em feriados e finais de semana. de
insalubridade. de risco de Ilida. de periculosidode e gratificação por
serviços prestados em horório noturno são os constantes do Anexo IX.
§ 4° · Decreto do Chefe do Poder Executivo dlsciplinar6 os
condições poro o percepção dos gratificações referidas neste artigo.
CapítutoV

DAS UCENÇAS E DOS AfASTAMENTOS
Art. 17 • Além dos licenças e atastamentos o que fazem jus
todos os servidores públicos do Estado do Poralba, oo profissional do
Grupo Ocupacional Serviços de Saúde poderão ser concedidas, sem
perdas na sua remuneração:

t - licença para lreqOentor curso de formação ou
copocitoçõo profissional. quando de interesse do Estado;
li - afastamento poro participar de congressos. simpósios. e
demais encontros técnicos ou cienllficos. quando indicados pelo Estado
ou paro apresentação de trabalhos técnico-científicos selecionados
pelas comissões responsóvels pela realização dos eventos;
Ili - afastamento para participar de congressos e eventos
similares, de natureza profissional ou sindical. poro os quais houver sido
Indicado pelo categoria ou por entidade representativa do categoria.

Qd
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§ 1º - As licenças e os afastamentos de que trota este artigo
somente serão concecfldos quando houver relação do curso ou evento
com o corgo de que é detentor o prof~sionol de saúde.
§ 2" - Fico assegurado, na formo da legistoção em vigor. o
afastamento poro participar do Di"etorio de entidade de representação
sindical no óreo de saúde pública estadual.
Ar!. 18 - A licença para freqüentar cursos poderó ser
concedida;
1- pelo prazo móximo de 1 (um} ano poro especialização;
li - pelo prazo móximo de 2 (dois} anos poro mestrado;

Ili - pelo prazo móximo de 4 (quatro} anos poro doutorado.
§ 1° • A concessão da licença para freqüentar cursos de
formação priorizoró:
a} as óreas de saúde em que houver maior carência de
profissionais pós-graduados;
b) os profissionais que não tenham freqüentado cursos de
pós.graduação;
c) os profissionais com mais tempo de serviço de saúde a
ser cumprido.

§ 2" - Os prazos previstos nos incisos li e Ili deste artigo
poderão ser prorrogados. no móximo. por um ano. mediante sollcttação
devidamente jusfüicada dos Instituições ministradoras dos cursos.

§ 3º • Não seró concedida mais de uma licença poro cursos
de especialização. mestrado ou doutorado.
Ar!. 19 - Os critérios para concessão da licença de que
trata o artigo anterior e o número móximo de profissionais serão
estabelecidos em portaria conjunta dos Secretórios da Administração e
da Saúde.
Art. 20 • A concessão do licença para freqOentor cursos de
pós-graduação importa na obrigação legal de permanência do
profissional. ao seu retomo, no Serviço de Saúde do Secretaria de

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424241400000048574280
Número do documento: 21111119424241400000048574280

Num. 51225601 - Pág. 9

•

ESTADO DA PARAÍBA
Saúde, pelo menos por tempo igual ao da licença. sob pena de
ressarcimento dos custos em que o Estado incidir.
Parógrafo único - Qualquer outra licença. exceto para
trotamento de saúde, maternidade ou paternidade, sarnente seró
concedida após o tempo referido no caput deste artigo.

TITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ar!. 21 • Os Integrantes do Grupo "Ocupacional Serviço de
Saúde", detentores de cursos de graduação de nfvel superior. poderão
ser convocados pelo tttular da Secretaria de Saúde do Estado para
desempenhar atividades de supervisão, gerenciamento. coordenação
e treinamento.
Parógrafo único - A cessão de servidor da Saúde para
outros órgãos do Estado ou de outros entes da federação depende da
existência de convênio, do interesse do Estado, cabendo ao cessionório
o ressarcimento dos custos que o cedente incorrer.

Alt. 22 • Fica instituída. na Secretaria de Saúde, com
representação dos profissionais de que trata esta Lei e do Estado. a
Comissão de Gestão do Plano de Cargos, de Carreiras e de
Remuneração dos prof1SSionais da Saúde, à qual caberó:

t · prestar assessoramento na elaboração das normas
complementares a esta Lei;
li - acompanhar a execução dos dispositivos desta Lei,
propondo as alterações que se fizerem necessórias ao melhor alcance
das suas finalidades;
UI - opinar sobre pedidos de progressão e afastamentos.
Parógrafo único - Portaria conjunta dos Secretórios de
Saúde e Administração disporó sobre o funcionamento da comissão.

Ar!. 23 . A Secretaria de Saúde, com a coloboroçõo dos
órgãos compelentes da União e dos Municípios deveró implementar
programas de desenvolvimentos dos profissionais do Sistema Único de

~
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Saúde, através do centro de formação da Secretaria Estadual de Saúde
ou lnstiluições credenciadas.
TfruLOV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 24 - Todos os atuais Profissionais do Grupo Ocupacional
Serviços de Saúde. detentores de cargos mencionados no Ar!. 2º desta
Lei serão enquadrados nas referências na classe A conforme abaixo:
a) até 5 (cinco) anos de efetivo exe(dcio no Poder
Executivo Estadual, no referência 1:
bl acima de 5 (cinco) a até 10 (dez) anos de efetivo
exerdcio no Poder Executivo Estaduol na referência li;
c) acima de 1O (dez) e até 15 (quinze) anos de efetivo
exercido no Poder Executivo Estadual, no reierência Ili:
d) acima de 15 (quinze) e até 20 (vinte) Jnos de efetivo
exerclcio no Poder Executivo Estadual. na referência IV:
e) acima de 20 (vinte) e até 25 (vinte e cinco) anos de
efetivo exercicio no Poder Executivo Estadual, na referência
V;
f) acima de 25 (vinte e cinco) e até 30 (trinta) anos d.e
efetivo exercido no Poder Executivo Estadual, na referência
VI;
g) acima de 30 (trinta! anos de efetivo exercício no Poder
Executivo Estadual, no referência VII.

§ 1° - Consolidados os dados do censo do servidor. os
servidores efetivos e estáveis extraordinariamente serão re-classificados
em classes conforme determina o artigo 8° desta Lei.
§ 2° - Portaria conjunta dos Secretórios de Administração e
Saúde aprovará o enquadramento.
§ 3° - Num prazo de 15 (quinze) dias. contados a partir da
dota da divulgação. os interessados poderão solicitar revisão da
reclassificação. mediante requerimento, devidamente instruido, aa
Secretório de Administração.

Art. 25 - Os ocupantes dos Cargos de Guarda Sanitário.
Agente de Saúde, Atendente, Auxiliar de Laboratório e Auxiliar de

·:]_
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Radiologia, comporão Quadro Suplementar, extintos os referidos Cargos
com a vacância.

§ 1' - O vencimento dos cargos do Quadro Suplementar,
quando do inicio da vigência desta lei, somente seró alterado por
ocasião da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos,
conforme disposto no art. 37, X, da Constituição Federal.
§ 2' - Não se aplica aos ocupantes dos cargos
discriminados no caput deste artigo os dispositivos sobre progressão
funcional.

Ar!. 26 - Em janero de 2004 o vencimento bósico dos
profissionais efetivos e extraordinários seró reajustado até o limite da
variação percentual posttiva do montante do Recetto Própria Estadual compreendida pelo somatório dos recettos tributórios, de contribuição,
patrimonial, e de compensação previdenciório. ocorrida no perfodo de
junho de 2003 o dezembro de 2003, respeitados os llmttes poro Gastos
com Pessoal e Encargos previsto no ort. 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Parógrafo único - A regra de reajustamento de vencimento
disciplinado no caput deste artigo seró aplicado nos onos de 2004, 2005
e 2006, semestralmente, sempre considerando o periodo de seis meses
anterior ao exercício a que se referir, respeitados os limites para Gastos

com Pessoal e Encargos previsto no art. 20 da Lei de Responsob!idade
Fiscal e o que dispõe o parágrafo anterior.

Art. 27 .. Integram o presente plano os seguintes anexos:
Anexo 1- Descrição de cargos. Grupo Ocupacional Serviços de Saúde
Nível Superior; Anexo li - Descrição de cargos. Grupo Ocupacional
Serviços de Saúde Técnico Nlvel Médio; Anexo Ili - Descrição de cargos.
Grupo Ocupacional Serviços de Saúde Nivel Bósico; Anexo IV Descrição de cargos. Quadro suplementar; Anexo V - Tabelo de
vencimento. Cargos de provimento efetivo e extroordinório; Anexo VI Tabela de vencimento, Cargos de provimento especial; Anexo VII Tabelo com o Gratificação por jornada dupla; Anexo VIII - Quantitativo
de Cargos de Provimento Extroordinório e Especial. Anexo IX - Tabelo de
Gratificações de Insalubridade, de Risco de Vida, de Periculosidode, por
Serviços Extroardinórios e por Serviços Extraordinórios Prestados em
Feriadas ou Finais de Semanas ou Noturno,].
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Ar!. 28 - O Governador do Estado baixará os atos
complementares necessários à execução do presente Lei.

Ar!. 29 - Os eleitos financeiros desta Lei serão computados o
partir de primeiro de julho de 2003.
Ar!. 30 - As despesas decorrentes do presente Lei correrão à
conto dos dotações orçamentários próprios previstos no orçamento da
Secretário de Saúde no funcional programático 25.101.10.122.5001.241 O.

Ar!. 31 - Esta Lei entro em vigor na dato de suo publicação.
Pessoa, 11

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTA~~ARAfBA, em João
de agosto de 2003; 114º do Procl moçj (ReJúblico.

1

'-~Ll~
Governador
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LEI

ng

7.376 de 11 de agosto de 2003

ANEXO 1
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS E FUNÇÕES
1• Serviços de Saúde • Nível Superl0<
Incumbe:

Ao Assistente Soclol:

>

Participar da atividade de Supervisão, Coordenação e Orientação
de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e
tratamento da comunidade em seus aspectos sociais:
> Participar de projetos de pesquisa visando Implantação e ampliação
de serviços especializados na órea do desenvolvimento comunitórío;
> Elaborar projetos específicos nas óreas do Serviço Social de Caso. de
Grupo, e de Desenvolvimento e Organização da Comunidade:
> Coordenar, controlar, administrar e avaliar programas nas óreas do
Serviço Social de Caso. de Grupo e de Desenvolvimento e
Organização da Comunidade:
> Cooperar com as autoridades visando a medida de alcance social;
> Orientar e Coordenar estudos, projetos e investigação sobre as
causas de desajustes sociais:
> Indicar métodos e sistemas para recuperação de desajustados
sociais;
> Cooperar com as autoridades e instttuições. na aplicação dos
recursos correspondentes às necessidades de indivíduos ou grupos
desajustados:
> Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e
interpretar. junto ao médico a sttuação social do doente e da sua
família:
> Participar do estudo para internação e alta hospitalar ou sanatoriol;
> Promover o seguimento de egressos hospttalares:
> Prestar orientação para assistência jurídica;
> Planejar inquéritos. quando necessório, sobre sttuação social e
econômica de indivíduos e família ou grupos conforme o caso;
> Promover entrosamento com da comunidade em geral;
> Supervisionar a organização de fichórío e de registro de casos
Investigados:
> Supervisionar a seleção de candidatos ao amparo dos serviços de
assistência à velhice, ao menor abandonado e ao excepcional~
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> Atender

aos servidores desojuslodos com problemos sociois,
encaminhondo-os oos serviços especiolizodos com o objetivo de
extingui as causas dos desajustamentos, inclusive os acarretados ou
agrovodos por doenços;
> Participor do elobaração e onóf~e de planos de aplicação de
recooos, cronograma de execução ffsica e ftnanceiro, bem como
de relatórios referentes a programas de desenvolvimento
comunitário:
> Executar pericias sobre assuntos relac;ionados com a Assistência
Social: emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competêncio;
> Realizar entrevistas, visttas, entendimentos e reuniões;
> Preparar encaminhamentos, relatórios e ca(lastros de recursos
sociais:
> Assessorar autoridades superiores em matérias de sua especialidade;
fornecer dados estatisticos de suas atividades;
> Desempenhar atividades correlatas.
Ao 8161ogo:

>

>
>

Formular e elaborar estudos, projetos ou pesquisas opllcodos no setor
saúde;
Elaborar projetos relacionados à preservação do saneamento e
melhoramento do meio ambiente:
Executor outros atividades correlatos.

Ao Cirurgião • Denftata:

>

>

>
>
>
>

Prestor atendimento odontológico ambulatorial e/ou hospitalar,
examinor pacientes,
formulando diagnóstico, solicttando e
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando
tratamento, acompanhondo a evolução, realizando cirurgias bucais,
trabalhos restaurodores visando à saúde bucal;
Encaminhar pacientes o serviços de maior complexidade de acordo
com a necessidade de atendimentos mois especializados a nlvel
ambulatoriol e/ou hospttalar;
Supervisionar e treinar pessoal técnico e auxiliar:
Levantar e analisar dados epidemiológicos;
Elaborar plano de atenção odontológica participando de sua
execução, objetivando um melhor a1endimento de sua órea:
Aplicar métodos de natureza educativa, coerentes com a reafidade
sacia\~
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>

Executar outras atividades correlatas e lodos os procedimentos
relativos à sua habilttaçõo profissional.

Ao Enfermeiro:

>

>
>
>
>

>
>
>
>
>

>

Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura bósica da
instituição de saúde e chefia de serviço e de unidade de
enfermagem, bem como organizar e dirigir os serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicos e auxiliar;
Planejar. organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de
enfermagem, realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer
sobre matéria de enfermagem;
Realizar consultas de enfermagem. prescrição de assistência de
enfermagem, prestando cuidados d~etos de enfermagem a
pacientes graves com risco de vida;
Participar no planejamento, elaboração. execução e avaliação de
programas e planos assistenciais de saúde;
Prescrição de medicamentos previamente estabelecido em
programas de saúde e em rotina aprovada pela instituição de
saúde;
Participar de projetos de construção reforma de unidade de
internação;

Participar na prevenção e controle das doenças transmissiveis em
geral. e nos programas de vigilõncia epidemiológica. bem como na
prevenção controle sistemótlco da infecção hospitalar, inclusive
como membro das respectivas comissões;
Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle
~stemótico de danos que possam ser causados o pacientes durante
a assistência de enfermagem;

Prestar assistência à gestante, parturiente. puérpera e ao parto
normal e identificando as distorcias obstétricas. como também ao
recém-nascido;
Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à
saúde individual e de grupos especlf1COs, particularmente daqueles
priarilórios e de alto risco, como também em programas e atividades
de educação sanitória, visando à melhoria de saúde do individuo da
família e da população em geral;
Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de
pessoal de saúde particularmente nos programas de educação
continuada;

>

Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho. de
prevenção de acidentes e doenças profissionais do trabalho. e
participar na elaboração e na operacionalização do sistem9i de
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referência e contra-referência do paciente nos diferentes nfvels de
atenção a saúde, participar no desenvolvimento de tecnologia
apropriada à assistência de saúde:
l> Participação em bancas examinadoras, em matérias especificas de
enfermagem, nos concursos para provimento de cargo ou
contratação de Enfermeiro ou pessoal técnico e auxJllar de
enfermagem;
l> Aos prof1SSionais titulares de diploma ou certificado de obstetrícia ou
de enfermeira obstétrica. incumbe: prestação de assistência à
parturiente e ao parto normal identificação das distorcias obstétricas.
realização de eplsiotomia e eplsorrafia, com aplicação de anestesia
local. quando necessária;
l> Executar outras atividades correlatas.

Ao Farmacêutico:

>

Programar,
orientar,
executar,
superv1s10nar e responder
tecnicamente pela dispensa de medicamento e/ou manipulação
de fórmulas magistrais e farmacopéica. quando a serviço da pública
em geral. ou de natureza privada, estabelecimentos e/ou
departamentos de controle do produto, com indicação terapêutica:
l> Elaborar laudos técnicos para verificação de perdas decorrentes da
destruição ou inutilização de produtos farmacêuticos deteriorados
com vigência prescrita;
l> Participar de equipe multiprofissional no planejamento. elaboração e
controle de programas, realizando supervisão, capacitação e
treinamento de recursos humanos. necessário à 6rea de atuaçõo.

visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços
prestados;
l> Coordenar, supervisionar e executar as atividades ambulatoriais,
integrado o
equipe multiprofissional. participando de forma
sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a
operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades das populações;
l> Participar no desenvolvimento de ações de investigação
epldemiol6gica.
organizando
e
orientando
na
coleta.
acondicionado o envio de amostra, para análise laboratorial,
orientar e supervisionar as afividades referentes à vigilõncia sanitária,
apíicando a legislação vigente:
l> Executar outras atividades correlatas(jJ
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Ao Bioquímico:
l> Realizar todas as tarefas do Farmacêutico:
) Responsabilidade técnica ou a direção de:

a) Laboratórios ou estabelecimentos em que fabriquem extratos
opoterâpicos, soros e vacinas para uso humano e veterinório:
b) Laborofórlos de onólise clínica e/ou seus departamentos
especializados;
c) Laboratório de saúde pública e/ou seus departamentos
especializados;
d) Estabelecimentos ou laboratórios onde se prattquem exames de
caróter qulmico-toxicológico ou qulmico-legista;
) Executar outras atividades correlatas.

Ao Fisioterapeuta:
) Programar e executar a prestação do serviço de fisioterapia;
l> Acompanhar o desenvolvimento ffsico de pacientes;
l> Exercitar a reabílitação ffsica e psiquice dos pacientes:
) Executar oulras atividades correlatas.
Ao Fonoaudl61ago:
l> Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação orai;
l> Realtzor
treinamento
fonético,
audttivo,
possibilitando
o
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala;
l> Execular outras tarefas correlatas.

Ao~dlca:

l> Atender

a população nas diversos especialidades médicas,
trotamento dfnico e cirúrgico e desenvolver e executar ações de
saúde:
) Examinar pacientes,
solicitando
e
interpretando
exames
complementares.
diagnosticando, prescrevendo, orientando e
acompanhando a evolução do tratamento e referenciando quando
necessório, a atendimentos mais especializados a nfvel ambulatorial
e/ou hospttalar(-·

.-t_.
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l> Orientar atividades de saneamento bósico. abastecimento d'ógua.

destino dos dejetos e controle do lixo, destruição dos vetores e
roedores. higiene habttacional e alimentos:
> Notificar periodicamente lodos os casos de doenças infectocontagiosas:
l> Coordenar. supervisionar e orientar as atividades médicas
desenvolvidas no seu campo de atuação:
J> Executar outras atividades correlatas.

Ao Médico Veterlnórto:
l> Administrar hospttaís para animais:

>
>

Prestar assistência técnica sanilórla aos animais sob qualquer forma:
o planejamento e execução da defesa sanilória animal;
Inspecionar e fiscalizar sob o ponto de vista sanitório. higiênico e
tecnológico dos matadouros. frigorificos. fóbricas de conservos de
camas e de pescado, fóbricas de banho e gordura em que se
empregam produtos de origem animal, usinas e fóbricas de
lacticínios, e entre postos de carne, leite, peixe, ovos. mel. cera. aos

derivados do indústria pecuórta e, de modo geral. quando possível.
de todos os produtos de origem animal nos locais de produção.
manipulação, armazenamento e comercialização:
l> A peritagem sobre animais: os exames e as pesquisas reveladoras de

fraudes ou operação dolorosa nos animais inscritos nas competições
desportivas ou nas exposições pecuórias;
> Responsablizar pelo estudo e aplicação de medidas de saúde
pública no tocante ôs doenças de animais transmissiveís ao homem:
l> Padronizar e classiticar os produtos de origem animal:
l> Responsabilizar pelas fórmulas e preparação de rações animais. e a
sva fiscalização a participação nos exames dos animais para efeitos

de inscrição nas sociedades de registros genealógicos:
l> Realizar outras atividades correlatas.

Ao Nutricionista:

»

Implantar, organizar, supervistonar e orientar os serviços de
alimentação, nutrição e dietético, orientar e supervisionar o trabalho
do pessoal técnico e auxiliar: elaborar cardóplos normais e
dietéticos: verificar prontuório do paciente, a patologia. o histórico
c~nico e os exames laboratoriais. procedendo onomnese e
prescrevendo o diet°IQ
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> Requisitar

exames laboratoriais, que visem esclarecer o estado
polológico do paciente que sirvam de instrumento para prescrição
dietolerópica:
> Administrar. organizando dedos eslatlslicos para controle dos
serviços de nutrição e ãietética, fazendo previsão de consumo de
alimentos. opinando sobre a qualidade dos gêneros, assegurando
continuidade nos serviços de Nutrição, propondo e ensinando
métodos e técnicas para o aproveitamento e armazenagem dos
gêneros, controlando e dirigindo as técnicas de higienização no
serviço de Nutrição:
> Promover a realização de inquéritos nutricionais;
> Fazer a avaliação dos programas de Nutrição em Saúde Pública:
> Propor normas. padrões e métodos de educação alimentar visando
a proteção matemo-infantíl;
> Participar de pesquisas que venham a melhorai o estado nutricional
da Comunidade, avaliando e promovendo aplicação de novas
técnicas:
> Participar no controle sanltório de alimentos;

>

Promover reuniões. cursos. palestras, visando a educação alimentar

>

dos doentes e dos funclonôrios nos diversas instituições públicas e
privados;
Executar outras atividades correlatas.

Ao Pslc61ogo:

> Avaliar e
>
>
>
>

proceder ao estudo dos mecanismos e comportamentos

humanos no que comprometer a saúde do indivíduo;

Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterópico e/ou de
cunho preventivo, através de sessões ínárvlduais e grupais;
Avaliar clientes, utilizando métodos e técnicas próprios. analisando.
diagnosticando
e
emitindo
parecer
técnico,
para
acompanhamento, atendimento ou encaminhamento do cliente a
outros serviços especializados;
Aplicar lestes para que seja determinada caracteristicas efetivas
intelectuais. sensoriais ou motoras:
Supervisionar e orientar o trabalho desenvolvido por profisslona~ de
óreo e de óreas correlotas, visando a adequação de
procedimentos;

>

Participar na elaboração de normas progromóticos de materiais e
de instrumentos, necessónos à realização de atividades do órea.
bem como participar da equipe mulliprof~slonal. nos programas
elaborados pelo Secretorió(p

"-'
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li> Participar de trabalhos de conscienlizaçõo da comunidade, no que
diz respeito aos problemas psicológicos;

> Realizar outras atividades correlatas(l
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ANEXO li
ATRIBUIÇÕES ESPECÍflCAS DOS CARGOS E fUNÇÕES

Serviços de Saúde - Técnico de Nível Médio.

Incumbe:
Ao Técnico de Enfermagem:

>

Exercer as atividades auxüiares de nível médio técnico. junto à
equipe de enfermagem;
) Assistir ao enfermei"o na prevençõo e no controle sistemótico de
donos físicos que possam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde;
> Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes de estado
grave, assistido pelo Enfermeiro;
> Auxiliar ao enfermeiro no planejamento, programação. orientação e
supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na
prevenção e no controle sistemático da infecção; na prevenção e
no controle das doenças transmissiveis em geral em programas de
Vigilância Epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático
de danos ffsicos que possam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde;
> Executar outras tarefas correlatas.
Ao Técnico de Higiene Dental:

>
>

Participar de treinamento de atendentes de consultórios dentários;
Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos como
coordenador, monitor e anotador;

> Colaborar nos programas educativos de saúde bucal;
> Educar e orientar os pacientes sobre prevenção e tratamento

das

doenças bucais;
l> Fazer a demonstração de técnicas de escovação;

> Supervisionar.
>
>
>

sob delegação, o trabalho das Atendente.s de
Consultório Dentário;
Realizar leste de vitalidade pulpar;
Executar a aplicação de substâncias restauradoras;
Poli" restauraçõe~
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à limpeza e a ontHepsio do campo operatório antes e
após os atos cirúrgicos:
> Remover suturas;
l> Realizar outros atividades correlatos.

l> Proceder

Ao Técnico de Labofatórto:
l> Coletor. preparar e processar amostras de motertois áiversos poro

análises loborotoriois;
l> Desenvolver, atividades de retino de análises loborotoriols;
l> Analisar material cltopatológico, procedendo à letturo de lõminos

poro diagnóstico:
l> Executar análises

loborotoriois simptiftcodos e de rotina. sob
supervisào de Técnica de Nivel Superior:
l> Documentar análises realizados, registrando e arquivando cópias de
laudos e resultados de exames poro controle e avaliação dos
seiviços;
l> Executor outros atividades correlatas.

Ao Técnico em Radiologia:
l> Acionar comandos em aparelhas de Raios X, observando instruções

de funcionamento em condições de segurança. para provocar a
descargo de radioatividade correta sobre a área o ser radiografado
sem danos ao paciente e ao operador.
l> Revelar chapas e filmes radiológicos em cõmoro escura.
submetendo-se o processo apropriado de revelaçõo:
l> Zelar pelo conservação e manutenção dos aparelhos de Raios X.
materiais, instrumentos e equipamentos;
> Executar outras tarefas correlatas.

Ao Técnico de Prótese Denlórla:
Executor a parte mecõnico dos trabalhos odontológicos;
Administrar loboratórios de prótese odontológica;
Montar, incluí, polimerizar e executar o acabamento de dentaduras:
Confeccionar blocos restauradores:
Confeccionar grampos de apolo e retenção:
Confeccionar aparelhos ortodôntlcos. ortopédico-maxilares e
próteses toráxico-faciois;
l> Realizar outros tarefas correlatas,
l>
l>
l>
l>
l>
l>

t!,
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ANEXO Ili
ATillBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CARGOS E FUNÇÕES

Sel'llços de Saúde - Nível Básico.
Incumbe:

Ao Auxlllar de Enfermagem:

> Preparar o paciente para consultas. exames e tratamentos:

> Observar. reconhecer

e descrever sinais e sintom:is ao nível de sua
qualificaçõo;
> Executar tratamentos espectticamente presentas ou de rotina;
> Realizar controle hfdrico:
> Fazer curativos:

>
>

Aplicar oxigenoteropia. nebulização, enteróclise e enema;

Executor tarefas relerentes à conservaçõo e aplicaçõo de vacinas;
o controle de pacientes e de comunicantes em doenças
lmnsmissfveis;
> Colher matertal para exames laboratoriais;
> Realizar lestes e proceder a sua lettura para subsidio de diagnóstico;
> Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório;
> Crcular em sala de cirurgia e, se necessário fnslrumentar;
> Executar atividades de desinfecçõo e eslerilizaçõo;
> Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua
segurança;
> Zelar pelo limpeza e ordem do material. equipamentos e
dependências das unidades de saúde;
> Participar de atividades de educaçõo em saúde;
> Orientar o paciente na pós-consulta;
> Auxiliar o enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execuçõo dos
programas de educaçõo para a saúde;
> Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta dos pacientes;
> Participar dos procedimentos pós-morte;
> Executar outras atividades correlatas.

> Efetuar

Ao Atendente de Consuff6rto Dentárlo:

>

>

Orientar os pacienles sobre higiene bucal;
Preencher e anotar fichas cKnicaS(t

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424241400000048574280
Número do documento: 21111119424241400000048574280

Num. 51225601 - Pág. 24

•

ESTADO DA PARAiBA

> Manter em ordem o arquivo e flchório;
l>
l>
l>
l>
l>

>
>
>

Controlar e manter radiografias intra-orais:
Preparar o paciente para o atendimento:
Auxiliar no atendimento ao paciente;
Promover a limpeza e esterilização do instrumental odontológico:
Instrumentar o Cirurgião-Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto
à cadeira operatórta;
Promover isolamento do campo operatório;

Manipular material de uso odontológico:
Selecionar moldeiras:
l> Confeccionar modelos em gesso;
l> Aplicar métodos preventivos para o combale da placa dentória;
> Proceder à conservação e manutenção do equipamento
odontológico;
J> Executor outras atividades correlatos~
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ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS DOS CARGOS E FUNÇÕES

Selvlçoo de Saúde • Quadra suplementar.
Incumbe:
Ao Auxiliar de Laboratório:
l> Executar atividades auxiliares em laboratório de Anólises C~nicas.

>

colhendo e preparando material para exames;
Limpar instrumentos e aparelhos;

l> Fazer coletas e amostras de ógua, leite e similares:
l> Executar outras atividades correlatas.

Ao Agente de Saúde:

> Auxiliar a equipe de enfermagem sob a supervisão do enfermei"o;
> Fazer cadastramento das famílias que moram na sua órea

de
atuação:
> Inscrever todas as pessoas que procuram atendimento;
> Participar de outras atividades em saúde de acordo com o
planejamento, normas e regulamento;
l> Executar outras tareias correlatas.

Ao Guarda Sanitário:

>
>

Visitas domiciliares;
Cadastro de domicílios:
l> Identificar controle de focos de epidemias:
> Orientação para uso de instalações sanitárias:
l> Trabalho educativo.

Ao Atendente:
l> Aluar no arquivo;

l> Fazer reg~tro de dados de produção;
l> Preparar e esterilizar material;

>

Receber e preparar pacientes para exames e consultas;

l> Auxiliar o médico em exames dnicos. quando solicitado.Q

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:42
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424241400000048574280
Número do documento: 21111119424241400000048574280

Num. 51225601 - Pág. 26

•

ESTADO DA PARAÍBA
) Instruir o paciente sobre colhetto de material poro exames de
laboratório;
) Orientar os pacientes sobre comparecimento subseqüentes e sobre
o fvncionomento da Unidade;
) Aplicar injeções e trotamentos prescritos pelo médico;
) Aplicar imunizantes, soros e testes especificas;
> fazer curativos simples:
> Distribuir medicamentos, orientando pacientes sobre o seu uso;
) Colaborar no trabalho educativo dos pacientes;
> Distribuir alimentos;
) Preparar alimentação de crianças e orientar as mães coma fazê-lo;
l> Zelar pela limpeza geral e ordem das solos de atendimento;
) Cooperar no controle da rouparia;
l> Fazer colheita de material poro exame de controle do cãncercérvico-uterino (quando especialmente treinada para esta tarefa);
> Fazer colheita de secreção vaginal para exame de laboratório.
Ao Auxiliar de Radlologla:
) Auxiliar na revelação dos filmes;

) Abastecer o setor de materiais. após autorizado pelo chefe do setor;
> Auxíllar no manuseio dos equipamentos de radiologia;
> Auxiliar no transporte de pacientes;
l> Encaminhar aos setores competentes os resultados de exames;
l> Manter a ordem e a higiene do setor(t
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ANEXO V

TABELA DE VENCIMENTO - CARGOS DE PROVIMENTO
EFEnVO E EXTRAORDINÁRIO - JORNADA BÁSICA

Valores expressos em reais (R$J

-

Nivel Superior

Classe/Referincla
Classe A
Classe B
Classe C
ClasseD
-

li
525.00
630.00
656.25
682,50

Ili
550.00
660.00
687.50
715,00

IV
575.00
690,00
718,75
747,50

V
600,00
720,00
750,00
780,00

VI
625.00
750.00
781,25
812,50

VII
650,00
780.00
812.50
845,00

li
288,75

Ili
302,50

IV
316,25

V
330,00

VI
343,75

VII
375,50

Ili
275,00

IV
287,50

V
300,00

VI
312,50

325,oo~I

Nível Médio

ClaueJRelerêncla
ClaueA

-

1
500,00
600.00
625.00
650,00

1

275,00

Nível Bóslco

ClasseJRelerincla
ClaueA

1

250.00

li

262,50
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ANEXO VI

TABELA DE VENCIMENTO - CARGOS DE PROVIMENTO
ESPECIAL JORNADA BÁSICA

Valores expressos em reais {R$)

-

Nível Superior

Claue/R-êncla
ClaueA

-

li
525.00

Ili
550,00

IV

V

VI

VII

575,00

600.00

625.00

650,00

li
288,75

Ili
302,50

316,25

Nível Média

Claue/R~ncla

Classe A

-

1
500.00

1
275,00

IV

V

330,00

VI

343.75

VII

357.50

Nível Básico

Claue/llefefêncla
Classe A

1
250.00

li

262.50

Ili
275,00

IV

287,50

V

VI

300,00

312.50
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ANEXO VII

GRAllflCAÇÃO POR JORNADA DUPLA

Valores expressos em reais (R$)
Cargos de provimento Efetivo e Extraordinário.

Nível Superlor

Classe/Referência
CloueA
Classe a

Classe e
Clone D

1
400.00
480.00
500.00
520,00

li
420,00
504.00
525.00
546,00

Ili

440,00
528,00
550,00
572,00

IV

460,00
552,00
575,00
598.00

V

480,00
576,00
600.00
624.00

VI

500,00
600.00
625.00
650,00
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520,00
624.00
650.00
676,00 -

Num. 51225601 - Pág. 30

•

ESTADO DA PARAÍBA
ANEXO VIII
QUANTIDADE DE CARGOS DE PROVIMENTO
EXTRAORDINÁRIO E PROVIMENTO ESPECIAL
PROVIMENTO EXTRAORDINARIO
QUANTIDADE
CARGO
Assistente Social
73
Auxiliar de Enfermaaem
55
Bioquímico
75
Ciruroião Denfüta
99
Enfermeiro
54
Farmacêutico
16
Médico
243
Nutricionista
7
Psicóloao
60
Técnico de Laboratório
3
Técnico de Enfermaaem
22
Técnico em Radiologia
4
Médico Veterinórlo
43
Bióloao
1
Fisioterapeuta
2

PROVIMENTO ESPECIAL
CARGO
Assistente Social
Auxiliar de Enfermanem
Bionuímico
Cirurgião Dentista
Enfermei-o
Farmacêutico
Médico
Nutricionista
Psicólono
Técnico de Laboratório
Técnico de Enfermanem
Médico Veterinório
Técnico em Radioloaia
Fisioteraoeuta
Bióloao

QUANTIDADE

143
210
99

283
214
43
443

12
98

16
34
9
4

. -·----

17

3
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CLASSE
A
B

c

D

1
4.81
5.77
6.02
6.25

li
5,06
6.07
6.32
6,58

NIVEL SUPERIOR
REFER!NCIA
Ili
IV
5,29
6.36
6.62
6.89

5,54
6.64
6.92
7.20

V

VI

VII

5.77
6,93
7.23
7.51

6.02
7.23
7.53
7,83

6.25
7,51
7,83
8.14

NIVELM!DIO
REFER!NCIA
CLASSE
A

CLASSE
A

1
2.65

1
2,40

li
2,78

li
2,52

Ili
2,91

IV

V

VI

VII

3,04

3, 17

3,32

3,61

NIVEL 8 lllCO
REFERI NCIA
Ili
IV
2.65

2.77

V

VI

2,89

3,00
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>

Tabelas de Valores por Hora de Gratificação por Serviços
Extraordinários Prestados em Feriados. ou Anais de Semanas,
valores calculados de acordo com a Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado da Paraíba - Lei Complementar nº 39 de
26/12/65 {valores expressos em R$)

CLASSE
A
B

c

D

1

7.40
8.88
9,26
9.62

li
7.78
9.34
9,72
10.12

NIVEL SUPERIOR
REFER!NCIA
Ili
IV
8, 14
8,52
9,78
10.22
10,64
10.18
10,60
11,08

V
8.88
10,66
11, 12
11.56

VI
9,26
11.12

11,58
12.04

VII
9,62
11.56
12.04
12,52

VI
5,10

VII
5.56

VI
4,62

VII
4.82

NIVELM~DIO

REFER~NCIA

CLASSE
A

CLASSE
A

>

1
4,08

1
3,70

li
4.28

li
3,88

Ili

V

IV
4.68

4,88

NÍVEL BÃSICO
REFER!NCIA
Ili
IV
4,26
4.08

4,44

4.48

V

Tabelas de Gratificação por Serviços Extraordinários Noturno.
valores calculados de acordo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado da Paralba-Lei Complementar nº 39 de
26/12/85 (valores expressos em R$l]_
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ANEXO IX

GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE, DE RISCO DE VIDA. DE
PERICULOSIDADE. POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E POR SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS EM FERIADOS, OU FINAIS DE SEMANAS, OU
NOTURNO.

>
>
>
>

O valor do Gratificação de Insalubridade seró de R$ 40.00
(quarento reais)
O valor do Gratificação de Risco de Vida seró de R$ 100.00 (cem
reais)
O valor do Gratificação de Periculosidode seró de R$ 60,00
(sessenta reais)
Tabelas de Gratificação por Serviços Extraordinórios. valores
calculados de acordo com o Estatuto dos Funcionórios Públicos
Civis do Estado do Paraíba- lei Complementar nº 39 de 26/12/85
(valores expressos em R$)

CLASSE
A
B

c
D

1
3,70
4,44
4,63
4,81

li
3,89
4,67
4,86
5.06

N VEL SUPERIOR
REFER!NCIA
Ili
IV
4,07
4,26
4.89
5,11
5,32
5.09
5.30
5.54

V
4,44
5,33
5,56
5,78

VI
4,63
5,56
5,79
6,02

VII
4.81
5,78
6,02
6.26
----·-·-

IV
2,34

V
2,44

VI
2,55

VII
2,78

NIVEL •SICO
REFER NCIA
Ili
IV
2,04
2,13

V
2,22

VI
2,31

VII
2.41 . '.

NIVELMEDIO
REFER~NCIA

CLASSE
A

CLASSE
A

1
2,04

1
1.85

li
2, 14

li
1,94

Ili
2,24
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RESOLUÇÃO CNRM Nº 02 /2006, de 17 de maio de 2006
Dispõe sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência Médica e dá outras providências
O Presidente da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), no uso de suas atribuições que lhe conferem o
Decreto nº 80.281, de 05 de Setembro de 1977, e a Lei nº 6.932, de 07 de julho de 1981, resolve:
Art. 1º. Os Programas de Residência Médica credenciáveis pela Comissão Nacional de Residência Médica poderão ser
de acesso direto ou com pré-requisito.
I – ACESSO DIRETO
Acupuntura
Anestesiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia da Mão
Clínica Médica
Dermatologia
Genética Médica
Homeopatia
Infectologia
Medicina de Família e Comunidade
Medicina do Tráfego
Medicina do Trabalho
Medicina Esportiva
Medicina Física e Reabilitação
Medicina Legal
Medicina Nuclear
Medicina Preventiva e Social
Neurocirurgia
Neurologia
Obstetrícia e Ginecologia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Patologia
Patologia Clínica / Medicina Laboratorial
Pediatria
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Radioterapia
II – COM PRÉ-REQUISITO:
A – COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA
Alergia e Imunologia
Angiologia
Cancerologia/Clínica
Cardiologia
Endocrinologia
Endoscopia
Gastroenterologia
Geriatria
Hematologia e Hemoterapia
Nefrologia
Pneumologia
Reumatologia
B – COM PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL:
Cirurgia Geral – Programa Avançado
Cancerologia/Cirúrgica
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Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Cirurgia do Aparelho Digestivo
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Cirurgia Vascular
Coloproctologia
Urologia
C – COM PRÉ-REQUISITO EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA OU CIRURGIA
GERAL
Mastologia
D – COM PRÉ-REQUISITO EM ANESTESIOLOGIA OU CLÍNICA MÉDICA OU
CIRURGIA GERAL
Medicina Intensiva
E – COM PRÉ-REQUISITO EM PEDIATRIA
Cancerologia/Pediátrica
F – COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA OU CIRURGIA GERAL
Nutrologia
Parágrafo único – O pré-requisito corresponde ao cumprimento de um programa de Residência Médica credenciado
pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 2º. Os Programas de Residência Médica com acesso direto, abaixo relacionados, terão a duração de dois anos:
Acupuntura
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Homeopatia
Medicina de Família e Comunidade
Medicina do Tráfego
Medicina do Trabalho
Medicina Preventiva e Social
Pediatria
Art. 3º. Os Programas de Residência Médica, com acesso direto, abaixo relacionados, terão a duração de três anos:
Anestesiologia
Cirurgia da Mão
Dermatologia
Genética Médica
Infectologia
Medicina Esportiva
Medicina Física e Reabilitação
Medicina Legal
Medicina Nuclear
Neurologia
Obstetrícia e Ginecologia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Patologia
Patologia Clínica / Medicina Laboratorial
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Radioterapia
Art. 4º. O Programa de Residência Médica em Neurocirurgia terá a duração de cinco anos.
Art. 5º. A duração dos Programas de Residência Médica com pré-requisito, abaixo relacionados, será de dois anos:
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Alergia e Imunologia
Angiologia
Cancerologia/Clínica
Cancerologia/Cirúrgica
Cancerologia/Pediátrica
Cardiologia
Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Cirurgia do Aparelho Digestivo
Cirurgia Torácica
Cirurgia Vascular
Coloproctologia
Endocrinologia
Endoscopia
Gastroenterologia
Geriatria
Hematologia e Hemoterapia
Mastologia
Medicina Intensiva
Nefrologia
Nutrologia
Pneumologia
Reumatologia
Art. 6º. A duração dos Programas de Residência Médica com pré-requisito, abaixo relacionados,será de três anos:
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Urologia
Art. 7º. A duração do Programa de Residência Médica com pré-requisito, abaixo relacionado, será de quatro anos:
Cirurgia Cardiovascular
Art. 8º. É permitido o oferecimento de ano opcional ou adicional para aprimoramento do conhecimento e das
habilidades técnicas do Médico Residente na própria especialidade ou em suas áreas de atuação, com prévia aprovação
da CNRM.
Art. 9º. Os programas de Residência Médica serão desenvolvidos com 80 a 90% da carga horária, sob a forma de
treinamento em serviço, destinando-se 10 a 20% para atividades teóricocomplementares.
§ 1º. Entende-se como atividades teórico-complementares: sessões anátomo-clínicas, discussão de artigos científicos,
sessões clínico-radiológicas, sessões clínico-laboratoriais, cursos, palestras e seminários.
§ 2º. Das atividades teórico-complementares devem constar, obrigatoriamente, temas relacionados a Bioética, Ética
Médica, Metodologia Científica, Epidemiologia e Bioestatística. Recomenda-se a participação do Médico Residente em
atividades relacionadas ao controle das infecções hospitalares.
Art. 10. A instituição deverá ter estrutura, equipamento e organização necessários ao bom desenvolvimento dos
programas de Residência Médica.
Art. 11. Os programas de Residência Médica abaixo relacionados deverão ser desenvolvidos em Instituições que
possuam, pelo menos, um programa de residência na área clínica e/ ou área cirúrgica.
Acupuntura
Anestesiologia
Homeopatia
Medicina do Trabalho
Medicina do Tráfego
Medicina Nuclear
Patologia
Patologia Clínica / Medicina Laboratorial
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Radioterapia
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Parágrafo Único - O Programa de Residência Médica em Medicina Esportiva somente poderá ser desenvolvido em
instituição que possua no mínimo dois Programas de Residência Médica, credenciados pela CNRM, em especialidades
presentes como obrigatórias no seu conteúdo programático.
Art. 12. O treinamento entendido como sendo de urgências e emergências deve ser realizado em locais abertos à
população, devendo ser desenvolvido nas especialidades que são pré-requisito ou nas especialidades correspondentes,
de acordo com o período de treinamento do Médico Residente.
Art. 13. Na avaliação periódica do Médico Residente serão utilizadas as modalidades de prova escrita, oral, prática ou
de desempenho por escala de atitudes, que incluam atributos tais como: comportamento ético, relacionamento com a
equipe de saúde e com o paciente, interesse pelas atividades e outros a critério da COREME da Instituição.
§ 1º. A freqüência mínima das avaliações será trimestral.
§ 2º. A critério da instituição poderá ser exigida monografia e/ou apresentação ou publicação de artigo científico ao
final do treinamento.
§ 3º Os critérios e os resultados de cada avaliação deverão ser do conhecimento do Médico Residente.
Art. 14. A promoção do Médico Residente para o ano seguinte, bem como a obtenção do certificado de conclusão do
programa, dependem de :
a) cumprimento integral da carga horária do Programa;
b) aprovação obtida por meio do valor médio dos resultados das avaliações realizadas durante o ano, com nota mínima
definida no Regimento Interno da Comissão de Residência Médica da Instituição.
Art. 15. O não-cumprimento do disposto no art. 14 desta Resolução será motivo de desligamento do Médico Residente
do programa.
Art. 16. A supervisão permanente do treinamento do Médico Residente deverá ser realizada por docentes, por médicos
portadores de Certificado de Residência Médica da área ou especialidade em causa, ou título superior, ou possuidores
de qualificação equivalente, a critério da Comissão Nacional de Residência Médica.
REQUISITOS MÍNIMOS DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA
1 – ACUPUNTURA - R1 e R2
Primeiro ano – R1
a) Ambulatório de acupuntura: mínimo de 30% da carga horária anual em unidade básica de saúde ou ambulatório geral
, sendo 10% em dor e 20% em problemas clínicos;
b) Estágios clínicos obrigatórios: mínimo de 50% da carga horária anual em clínica médica;
obstetrícia e ginecologia; ortopedia e traumatologia e neurologia;
c) Cursos obrigatórios: Introdução a Acupuntura, 5% da carga horária anual; etiopatogenia e fisiopatologia em
acupuntura, 3% da carga horária anual e diagnóstico e tratamento em acupuntura, 7% da carga horária anual.
Segundo ano – R2
a) Unidade de Internação em Clínica Médica 5% da carga horária anual;
b) Ambulatório de acupuntura, 60% da carga horária anual;
c) Pronto socorro: 13% da carga horária anual;
d) Estágio optativo: 7% da carga horária anual em Medicina Física e Reabilitação; Dermatologia;
Reumatologia; Eletrofisiologia; Otorrinolaringologia e Psiquiatria;
e) Curso obrigatório: 10% da carga horária anual em acupuntura no tratamento de doenças segundo a nosologia
cidental .
Atividades teóricas complementares da Residência Médica – 10% da carga horária total do programa, distribuídos nos 2
(dois) anos de duração do programa.
Equipamentos e Instalações: agulhas para acupuntura; moxa; ventosa; aparelho para eletroacupuntura; biblioteca básica
com livros e periódicos e acesso eletrônico a informação; salas para atendimento de acupuntura em unidade básica de
saúde; ambulatórios; hospitais e pronto socorro.
2 – ALERGIA E IMUNOLOGIA - R1 e R2
a) Instalações: unidade com infra-estrutura de hospital geral inclusive com pronto-socorro, centro de terapia intensiva e
laboratório de função pulmonar.
b) Áreas de treinamento básico: asma, rinite, alergia cutânea, reações adversas a drogas, reações a venenos de insetos,
imunodeficiências primárias e secundárias (AIDS e desnutrição), autoimunidade, incluindo: imunogenética,
imunoterapia, vacinas.
c) Unidade de treinamento: ambulatório, enfermaria e laboratório de provas especiais (provas “invivo”).
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d) Estágios obrigatórios: laboratório abrangendo imunologia, citologia nasal, realização e interpretação de testes
imediatos e tardios, preparo de extratos alergênicos, realização e interpretação de provas de função pulmonar,
identificação e contagem de alérgenos (ácaros, fungos e pólens), testes de provocação com drogas e alimentos, provas
de provocação brônquica e nasal, indicação e avaliação de imunoterapia, dessensibilização por drogas, noções
fisioterápicas e de reabilitação do asmático.
e) Estágios opcionais: Dermatologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Infectologia, Hematologia, Reumatologia e
Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
3 – ANESTESIOLOGIA - R1, R2 e R3
a) Pré e pós-operatório: mínimo de 10% da carga horária anual, para avaliação pré-anestésica (consultório de avaliação
pré-operatória e visita pré-anestésica), visita pós-anestésica e tratamento da dor pós-operatória e síndromes dolorosas
agudas e crônicas;
b) Unidade de terapia intensiva e setor de emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
c) Centro cirúrgico e serviços diagnósticos e terapêuticos: mínimo de 45% da carga horária anual;
d) Centro obstétrico: mínimo de 10% da carga horária anual;
e) Estágios optativos: Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, laboratório de patologia clínica,
laboratório de fisiologia, laboratório de farmacologia, cirurgia experimental e hemoterapia, ou outros a critério da
Instituição.
f) Curso obrigatório: Farmacologia Clínica
g) Treinamento em centro cirúrgico deverá abranger, obrigatoriamente, atos anestésicos de Cirurgia Geral e Cirurgia
Pediátrica, e para mais 03 (três) das seguintes especialidades: Coloproctologia, Angiologia e Cirurgia Vascular,
Ortopedia e Traumatologia, Obstetrícia e Ginecologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia Torácica,
Neurocirurgia e exames diagnósticos;
h) Para o treinamento de cada Médico Residente são exigidos procedimentos anestésicos em número mínimo de
440horas/ano ou 900 horas/ano.
4 – ANGIOLOGIA - R1 e R2
Primeiro ano - R1
a) Unidade de Internação; 35% da carga horária anual do Programa;
b) Ambulatórios; 20% da carga horária anual do Programa Insuficiência venosa crônica
Varizes essenciais Úlceras
Arteriopatias inflamatórias
Arteriopatias degenerativas
Pé Diabético
Trombofilias
Linfopatias
Vasculopatias congênitas
Escleroterapia
c) Urgência e Emergência: 15% da carga horária anual do Programa;
d) Radiologia Vascular 5 % da carga horária anual do Programa;
e) Métodos não invasivos de Investigação: 5% da carga horária anual do Programa: Métodos gráficos de investigação,
Esteira ergométrica, Pletismografia, Eco-doppler vascular;
f) Estágios Obrigatórios; Cirurgia Vascular, Pneumologia, Dermatologia, Reumatologia e Medicina Física e
Reabilitação;
Segundo ano - R2
a) Unidade de Internação: 25% da carga horária anual do Programa: acompanhamento clínico de paciente da Cirurgia
Vascular e interconsultas de outras especialidades;
b) Ambulatórios: 20% da carga horária anual do Programa Insuficiência venosa crônica
Varizes essenciais
Arteriopatias inflamatórias
Arteriopatias degenerativas
Pé Diabético
Trombofilias
Linfopatias
Vasculopatias congênitas
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Escleroterapia
c) Urgência e Emergência: 15% da carga horária anual do Programa;
d) Radiologia Vascular: 15 % da carga horária anual do Programa;
e) Métodos de Investigação não Invasiva: Doppler ultra-som: 5 % da carga horária anual do Programa;
f) Instalações e Equipamentos:
1-Leitos de enfermaria próprios, Serviço de Cirurgia Vascular e de Unidade de Terapia Intensiva na Instituição;
2-Ambulatório com sala de curativos, funcionando no mínimo 3 vezes por semana, com o mínimo de 10 consultas por
dia por médico residente;
3-Centro cirúrgico apropriado para a realização de cirurgias de grande porte do serviço de Cirurgia Vascular da
instituição bem como estatística que demonstre tal fato;
4-Laboratório vascular não invasivo: esteira, doppler, ultra-som 5-Serviço de ultra-sonografia comum e duplex-scan
colorido
6-Serviço de radiologia: radiologia vascular convencional e no mínimo angiografia digital de subtração;
Instalações e Equipamentos opcionais: esteira e termômetros cutâneo; pletismografia; tomografia computadorizada;
ressonância magnética e angioressonância; angioscopia; radiologia vascular terapêutica e intervencionista;
Atividades Didático-Científicas: 15% da carga horária anual do Programa;
Aulas teóricas e Seminários sobre temas da especialidade;
Reunião Semanal da Angiologia e Reunião conjunta com o Serviço de Cirurgia Vascular;
Reunião de artigos de revista e publicações da especialidade;
Metodologia da Avaliação do Aprendizado;
Avaliação mensal conceitual pelo preceptor do ciclo, observando os critérios de freqüência, assiduidade, pontualidade,
interesse, ética, relacionamento com pacientes, com colegas, auxiliadores e preceptores, conhecimento adquirido e
participação nos seminários e sessões clinicas;
Prova periódica trimestral escrita;
Apresentação ao final do ano de um trabalho científico apresentado em congresso ou publicação ou monografia.
5 – CANCEROLOGIA - R1 e R2
O Programa terá duração de 02 anos com pré-requisito de Residência Médica em Clínica Médica ou Cirurgia Geral ou
Pediatria.
O título conferido a esta especialidade – Cancerologia – de acordo com a área de formação, será:
5.A - Cancerologia/Cirúrgica ou
5.B - Cancerologia/Clínica ou
5.C - Cancerologia/Pediátrica
A prova de seleção para ingresso ao programa de cancerologia versará sobre o conteúdo da área do pré-requisito:
Clínica Médica ou Pediatria ou Cirurgia Geral.
5.A - CANCEROLOGIA/CIRÚRGICA - R1 e R2
Primeiro Ano – R1
a) Cancerologia básica: mínimo de 20 % da carga horária anual;
b) Unidade de internação: mínimo de 20 % da carga horária anual;
c) Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
d) Centro Cirúrgico:mínimo de 20 % da carga horária anual;
e) Urgência e emergência: mínimo de 10 % da carga horária anual;
f) Atividades teóricas complementares: 10 % da carga horária anual.
Segundo Ano – R2
a) Unidade de internação: mínimo de 20 % da carga horária anual;
b) Ambulatório: mínimo de 25 % da carga horária anual;
c) Centro cirúrgico: mínimo de 25 % da carga horária anual;
d) Urgência e emergência: mínimo de 10 % da carga horária anual;
e) Atividades teóricas complementares: 20 % da carga horária anual.
f) Estágios obrigatórios: Radioterapia e Patologia.
g) Estágio opcional: Epidemiologia.
h) Instalações e pré-requisitos para funcionamento: registro de câncer, unidade de quimioterapia, patologia, centro
cirúrgico, unidade de terapia intensiva, banco de sangue, serviço de radiologia com tomografia computadorizada e
ressonância magnética, acesso a serviço de medicina nuclear e radioterapia.
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5.B - CANCEROLOGIA/CLÍNICA - R1 e R2
Primeiro ano – R1
a) Cancerologia básica: mínimo de 20 % da carga horária anual;
b) Unidade de internação: mínimo de 20 % da carga horária anual;
c) Ambulatório: mínimo de 30 % da carga horária anual;
d) Urgência e emergência: mínimo de 10 % da carga horária anual;
e) Atividades teóricas complementares: 20 % da carga horária anual.
Segundo ano – R2
a) Unidade de internação: mínimo de 35% da carga horária anual;
b) Ambulatório: mínimo de 35% da carga horária anual;
c) Urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
d) Atividades teóricas complementares: 20% da carga horária anual.
e) Estágios obrigatórios: Radioterapia, Patologia e cirurgia de câncer.
f)Estágios opcionais: Epidemiologia, medicina paliativa, registro de câncer, Cancerologia/Pediátrica ou outros a critério
de instituição.
g) Instalações e pré-requisitos para funcionamento: Registro de câncer, unidade de quimioterapia, patologia, centro
cirúrgico, unidade de terapia intensiva, banco de sangue, serviço de radiologia com tomografia computadorizada e
ressonância magnética.
h) Acesso a serviço de Medicina Nuclear e Radioterapia.
5.C - CANCEROLOGIA/PEDIÁTRICA - R1 e R2
Primeiro Ano – R1
a) Cancerologia básica: mínimo de 20 % da carga horária anual;
b) Unidade de internação: mínimo de 30 % da carga horária anual;
c) Ambulatório: mínimo de 30 % da carga horária anual;
d) Urgência e emergência: mínimo de 10 % da carga horária anual;
e) Atividades teóricas complementares: 10 % da carga horária anual.
Segundo Ano – R2
a) Unidade de internação: mínimo de 35 % da carga horária anual;
b) Ambulatório: mínimo de 35 % da carga horária anual;
c) Urgência e emergência: mínimo de 10 % da carga horária anual;
d) Atividades teóricas complementares: 20 % da carga horária anual.
e) Estágios obrigatórios: Radioterapia, Patologia e cirurgia do câncer.
f) Estágios opcionais: Epidemiologia e medicina paliativa.
g) Instalações e pré-requisitos para funcionamento: Registro de câncer, unidade de quimioterapia, patologia, centro
cirúrgico, unidade de terapia intensiva, banco de sangue, serviço de radiologia
com tomografia computadorizada e ressonância magnética.
h)Acesso a serviço de medicina nuclear e radioterapia.
6 – CARDIOLOGIA - R1 e R2
a)Unidade de internação: mínimo de 30% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)Métodos diagnósticos não invasivos e hemodinâmica: mínimo de 5% da carga horária anual;
e)Unidade de terapia intensiva (incluindo unidade coronariana): mínimo de 10% da carga horária anual;
f)Estágios obrigatórios: pós-operatório de Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Pediátrica;
g) Estágios opcionais: Pneumologia, Nefrologia, fisiologia cardiovascular ou outros a critério da Instituição;
h) Instalações e equipamentos: eletrocardiografia, ecocardiografia, métodos de medicina nuclear em cardiologia,
hemodinâmica diagnóstica e terapêutica, cicloergometria, marca-passo e unidade coronariana.
7– CIRURGIA CARDIOVASCULAR - R1, R2, R3 e R4
a)Unidade de internação: mínimo de 15% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 15% da carga horária anual;
c)Centro cirúrgico: mínimo de 30% da carga horária anual;
d)Urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
e)Radiologia cardiovascular e hemodinâmica: mínimo de 10% da carga horária anual;
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f)Estágios obrigatórios: radiologia cardiovascular e hemodinâmica; métodos vasculares
diagnósticos não invasivos; unidade de terapia intensiva; pós-operatório de Cirurgia Cardiovascular;
Cirurgia Torácica; Angiologia e Cirurgia Vascular; circulação extracorpórea; cirurgia experimental;
anatomia patológica e hemoterapia;
g)Instalações e equipamentos:
1.Leitos de enfermaria próprios; unidade de tratamento intensivo exclusiva para pós-operatório de cirurgia cardíaca;
unidade coronariana; ambulatório próprio adulto e pediátrico; centro cirúrgico com equipamento necessário à
realização de cirurgias cardiovasculares;
2.Laboratório cardiovascular não invasivo: serviços de eletrocardiografia, ecocardiografia, ecocardiografia dinâmica
(Holter) e ergometria;
3.Serviço de radiologia;
4.Laboratório de cateterismo cardíaco completo: diagnóstico intervencionista;
5.Laboratório de análises clínicas para a especialidade;
h) O serviço de Cirurgia Cardiovascular deverá realizar um mínimo de 200 cirurgias anuais com uso de circulação
extracorpórea , excluindo implante de marca-passo;
i) A instituição deverá possuir serviços de Infectologia; Nefrologia e hemodiálise; Neurologia;
Hematologia; Pediatria; Patologia; Anestesiologia e hemoterapia.
j) Cada médico residente deverá participar, durante o treinamento, de no mínimo 100 (cem) atos cirúrgicos por ano,
abrangendo obrigatoriamente cirurgias com uso de circulação extracorpórea em pelo menos 60% dos casos, sendo que
destes procedimentos não poderá haver mais do que 10% de implantes de marca-passo.
8- CIRURGIA DA MÃO - R1, R2 e R3
Primeiro Ano - R1
- Vias de acesso cirúrgico dos membros superiores.
- Fisiologia e biomecânica dos membros superiores.
- Semiologia dos membros superiores.
- Atendimento inicial ao paciente traumatizado, seus princípios e abordagens integradas com outras disciplinas.
- Afecções ortopédicas, vasculares, neurológicas e cutâneas, sua abordagem global, especialmente quanto ao diagnóstico
clínico, meios subsidiários e princípios de tratamento e a sua aplicabilidade nos membros superiores.
- Consulta à literatura científica nacional e internacional.
Métodos
- Programa :
Atividades de Pronto Socorro:
-Pronto Socorro de Trauma Geral – 8%
-Pronto Socorro Ortopédico – 20%
Atividades em Enfermaria, Ambulatório e Centro Cirúrgico:
-Traumatologia Ortopédica – 20%
-Cirurgia Plástica – 8%
-Cirurgia Vascular – 8%
-Neurocirurgia – 8%
Atividades em Laboratório:
-Anatomia (laboratório e SVO) – 10%
-Outras atividades:
-Diagnóstico por Imagem – 8%
Segundo Ano - R2
- Preparo pré-operatório e seguimento pós-operatório imediato e tardio dos pacientes com afecções nos membros
superiores.
- Realização de procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte.
- Prescrição e elaboração de órteses e próteses.
- Atividades de reabilitação da mão / terapia da mão.
- Técnicas microcirúrgicas vasculares e neurológicas.
- Técnicas vídeo-endoscópicas nos membros superiores.
- Exame eletrofisiológico.
- Elaboração de pesquisa e/ou trabalhos científicos no âmbito da especialidade.
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- Suporte e retaguarda técnico-funcional ao R1.
Métodos
- Programa teórico: aulas, seminários, reuniões clínicas e estudos dirigidos.
- Programa teórico-prático:
Atividades de Pronto Socorro:
-Pronto Socorro de cirurgia da Mão – 10%
Atividades em Enfermaria, Ambulatório e Centro Cirúrgico:
-Cirurgia da Mão – 50%
-Unidade de Queimados – 5%
Atividades em Laboratório:
-Microcirurgia – 10%
-Artroscopia – 5%
Outras atividades:
-Oficina de órteses e próteses – 5%
-Eletroneuromiografia – 5%
-Reabilitação – 5%
Terceiro Ano - R3
- Atendimento ao paciente ambulatorial e internado portador de afecções nos membros superiores, sejam elas
ortopédicas, traumáticas, neurológicas, vasculares, cutâneas, reumatológicas.
- Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Referência da Saúde do Trabalhador.
- Realização de procedimentos cirúrgicos de médio e grande porte.
- Aplicação das técnicas microcirúrgicas vasculares e neurológicas nos reimplantes, retalhos microcirúrgicos e
reconstrução do plexo braquial.
- Aplicação das técnicas vídeo-endoscópicas nos membros superiores.
- Conclusão do trabalho científico.
- Suporte e retaguarda técnico-funcional ao R1 e R2.
Métodos
- Programa teórico: aulas, seminários, reuniões clínicas e estudos dirigidos.
- Programa teórico-prático:
Atividades de Pronto Socorro:
-Pronto Socorro de Cirurgia da Mão – 20%
Atividades em Enfermaria, Ambulatório e Centro Cirúrgico:
-Cirurgia da Mão – 55%
-Reumatologia – 10%
-UBS / Centro de Referência da Saúde do Trabalhador – 10%
Programa Teórico Mínimo – Aulas, seminários e/ou estudos dirigidos
- Introdução e história da cirurgia da Mão.
- Anatomia e biomecânica dos membros superiores.
- Semiologia do membro superior.
- Atendimento ao politraumatizado.
- Cicatrização das feridas.
- Princípios básicos da cicatrização óssea e da osteossíntese.
- Métodos de osteossíntese.
- Atendimento à mão gravemente traumatizada.
- Anestesia dos membros superiores / torniquete.
- Fraturas e luxações do cotovelo.
- Fraturas diafisárias e distais dos ossos do antebraço.
- Articulação rádio-ulnar distal.
- Fraturas dos ossos do carpo.
- Luxações e fraturas-luxações do carpo.
- Fraturas dos ossos metacárpicos e das falanges.
- Luxações e lesões ligamentares da mão.
- Lesões dos tendões flexores.
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- Lesões dos tendões extensores.
- Lesão dos nervos periféricos.
- Reconstruções microneurais do plexo braquial.
- Reconstrução nas paralisias dos membros superiores / transferência tendinosa.
- Neuromas.
- Eletroneuromiografia.
- Amputações.
- Artrodeses na mão e no punho.
- Artroplastias.
- Artroscopia na mão, punho e cotovelo.
- Distrofia simpático reflexa.
- Legislação dos acidentes de trabalho.
- Abordagem nas doenças reumáticas
- Tumores ósseos e de partes moles (sugere-se contato com patologista e radiologista).
- Malformações congênitas dos membros superiores
- Princípios das órteses e próteses.
- Reabilitação da mão.
- Osteoartrose e rizartrose.
- Mão séptica, tuberculose, osteoartrite e outras infecções específicas.
- Tendinites e tenossinovites.
- Reconstrução do polegar
- Paralisia obstétrica.
- Paralisia cerebral / paralisia espástica por trauma neurológico central ou AVC.
- Paralisias flácidas – poliomielite e pólio-like.
- Osteomielite e Artrite Séptica.
- Contratura de Dupuytren.
- Contratura isquêmica de Volkmann.
- Rigidez articular.
- Síndromes compressivas.
- Afecções das unhas.
- Princípios da cirurgia vascular.
- Técnicas microcirúrgicas.
- Princípios da cirurgia plástica – enxertos e retalhos.
- Reimplantes.
- Retalhos livres para cobertura cutânea e preenchimento de falhas.
- Retalhos musculares livres funcionais.
- Transplante ósseo e de articulação por técnicas microcirúrgicas.
- Transposição de artelhos para mão.
9- CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO - R1 e R2
a)Equipamentos : aparelho para iluminação frontal, espelhos de Garcia para laringoscopia, pinças de biópsias,
teléscópio 70º 8mm para laringoscopia, telescópio 0º 4mm para rinoscopia, fibroscópio com canal de biópsia,
microcâmera com adaptadores, vídeo-cassete/monitor de TV, “vídeo-printer” para documentação, “Kits” para
curativos, “Kits” para punção-biópsia, bisturi eletrônico, coagulador bipolar eletrônico, “Kits” para laringoscopia de
suspensão, microscópio cirúrgico, caixa com instrumental cirúrgico adequado para operações de porte em cabeça e
pescoço.
b)Instalações : serviço de anatomia patológica com estrutura para realizar biópsias de congelação intra-operatória e
punções-biópsias com exames citológicos; serviço de radiologia com ultrasonografia e tomografia computadorizada;
serviços de cirurgia plástica reparadora, radioterapia, e oncologia.
c) Procedimentos exigidos: tireoidectomias, esvaziamento cervical, exérese de tumor de boca, laringectomia, exérese de
tumor de orofaringe, parotidectomias, exérese de cisto branqial/tireoglosso, traqueostomias, enxerto/retalho de pele,
rinectomia/maxilectomia, pequenas operações (com anestesia local). Exige-se participação em pelo menos 60 cirurgias/
ano das quais 30% de grande porte.
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d) Unidade de treinamento: ambulatório, berçário, centro cirúrgico, centro obstétrico, centro de saúde, prontosocorro, unidade de internação, unidade de terapia intensiva.
e)Estágios obrigatórios: endoscopia, radioterapia, radiologia, anatomia patológica.
f)Estágios opcionais: microcirurgia, cirurgia buco-maxilo-facial, quimioterapia.
g)Atividades teóricas e complementares : 15% da carga horária.
10 – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO - R1 e R2
a) Unidade de internação – 20%, compreendendo estágios em cirurgia do esôfago, estômago, intestino delgado,
coloproctologia, fígado, vias biliares e pâncreas, mínimo de 10% da carga horária em cada um dos estágios.
b) Ambulatório – 20%, compreendendo atividades ambulatoriais em doenças do estômago, intestino
delgado, coloproctologia, fígado, vias biliares e pâncreas, com distribuição da carga horária de cerca de 15% em cada
um dos itens.
c) Centro cirúrgico e cirurgia ambulatorial – 25%, compreendendo distribuição de procedimentos nas áreas dos
estágios acima citados (internação e ambulatório) e com um número de procedimentos para o MR1 e MR2 conforme
listagem abaixo.
Procedimentos mínimos cirúrgicos a serem realizados, respectivamente, pelos Médicos Residentes (R1 e R2).
R1 R2
Colecistectomia (Laparotomia) 10
Colecistectomia (Videolaparoscopia) 40
Hiatoplastias + Fundoplicaturas (Laparotomia) 2
Hiatoplastias+Fundoplicaturas(Videolaparoscopia) 6
Gastrectomias Parciais 10
Gastrectomias Totais 10
Esplenectomias 4
Desconexões Ázigo-portais 4
Derivações Espleno-Renais (Porto-sistêmicas) 4
Hepatectomias Parciais 4
Hepatectomias Parciais Ampliadas 2
Derivações Biliodigestivas 2 4
Papilotomias 2
Pancreatectomias auxílio 3
Duodeno-Pancreatectomias auxílio 2
Colectomias Parciais 6
Colectomias Subtotais 6
Colectomias Totais auxílio 3
Proctocolectomias + reservatórios ileais auxílio 1
Enterectomias 12 5
Jejunostomias 6
Esofagectomias 4
Esofagocardioplastias 4
Gastrostomias 6
Cirurgias Orificiais 10
Amputação Abdomino-perineal auxílio 3
Colostomias 5
Gastroplastias Redutora (cirurgia de Obesidade) 5
Ileostomias 5
d)Unidade de Terapia Intensiva – Na atividade em UTI com 10% da carga horária.
e)Estágios obrigatórios – 10%: anatomia patológica (2%); endoscopia (5%); radiologia/ultrasonografia (3%)
f)Estágios opcionais – a critério da Instituição, (5%)
g)Equipamentos necessários:
equipamento de vídeo cirurgia 1
equipamento de ultra-sonografia 1
equipamento de eletromanometria 1
equipamento de phmetria 1
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equipamentos de endoscopia digestiva 1
11– CIRURGIA GERAL
11.A - CIRURGIA GERAL - R1 e R2
O Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, com duração de 02 anos, compreenderá os seguintes conteúdos:
I – Programa teórico obrigatório
a)Noções fundamentais de anatomia cirúrgica
b) Metabologia cirúrgica
c) Avaliação de risco operatório
d) Cuidados pré e pós-operatórios
e) Choque: diagnóstico e tratamento
f) Uso de sangue e hemoderivados e reposição volêmica
g) Infecção em cirurgia: prevenção, diagnóstico e tratamento
h) Nutrição em cirurgia: cuidados com a ferida operatória
i) Princípio de drenagem e cuidados com os drenos
j) Principais complicações pós-operatórias sistêmicas
k) Principais complicações pós-operatórias relacionadas aos procedimentos
l) Atendimento inicial ao traumatizado
m) Abdome agudo e urgências abdominais não traumáticas
n) Bases da cirurgia oncológica
o) Introdução à Bioética
II– Estágios obrigatórios
ESTÁGIOS Mêses
Cirurgia Geral / Aparelho Digestivo / Coloproctologia 10,0
Urgências Traumáticas e Não Traumáticas 4,0
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 1,0
Cirurgia de Tórax 1,0
Urologia 1,0
Cirurgia Vascular 1,0
Cirurgia Plástica 1,0
Cirurgia Pediátrica 1,0
Terapia Intensiva 1,0
Técnica Cirúrgica 1,0
TOTAL 22,0
Férias 2,0
TOTAL GERAL 24,0
a)Os estágios em Cirurgia Geral/Aparelho Digestivo/Coloproctologia, Urgências Traumáticas e Urgências Não
Traumáticas terão a carga horária distribuídas nos 02 anos do programa;
b)Os demais poderão ser realizados no primeiro ou no segundo ano;
c) A carga horária da unidade de internação em enfermarias nos estágios é no mínimo de 25% da carga horária anual;
d)Atividades ambulatoriais : triagem, primeira consulta, pós-operatório durante os estágios é de no mínimo 15% da
carga horária anual;
e) Atividades de urgência e emergência é do mínimo 15% da carga horária anual;
f)Centro Cirúrgico : mínimo de 25% da carga horária anual
g)Atividades teóricas: aulas, seminários, discussão de casos, clube de revistas, etc. –carga horária mínima de 10%;
h)Cumprindo a carga horária mínima, os 10% restantes poderá ser utilizado em uma ou mais das unidades (enfermaria,
ambulatório, emergência, centro cirúrgico) a critério da COREME e/ou supervisor do programa;
i)Realização de estágios fora da Instituição de origem poderá, eventualmente, ser em outra Instituição credenciada,
mediante autorização da CNRM
III – Procedimentos
1 – Cirurgia Geral/Cirurgia do Aparelho Digestivo/Coloproctologia:
PROCEDIMENTOS R1 R2
Procedimentos de pele e subcutâneo (“pequena cirurgia”) X X
Biópsias de gânglios X X
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Herniorrafias simples X X
Laparotomia (acesso à cavidade) X X
Gastrostomia X X
Gastro-entero-anastomose X
Esplenectomia X
Colecistectomia X
Enterectomia com reconstrução (delgado e colo) X
Ostomias (delgado e colo) X
Procedimentos proctológicos não complicados X
2 – Urgências Traumáticas e Não Traumáticas
PROCEDIMENTOS R1 R2
Lavagem peritoneal diagnóstica X X
Laparotomia exploradora X X
Apendicectomia X X
Drenagem de abscessos intraperitoneais X X
Lise de bridas X
Sutura de úlcera perfurada X
Sutura de lesões intestinais X
Sutura de bexiga X
Salpingectomia X
Procedimentos de controle de danos X
Laparostomias X
3 – Cirurgia de Cabeça e Pescoço
PROCEDIMENTOS R1 R2
Cervicotomia (via de acesso) X X
Traqueostomia X X
Biópsia de linfonodos cervical X
4 – Cirurgia de Tórax
PROCEDIMENTOS R1 R2
Toracotomia (via de acesso) X
Punção pleural X X
Drenagem de tórax X X
5 – Urologia
PROCEDIMENTOS R1 R2
Lombotomia (via de acesso) X
Postectomia X X
Vasectomia X X
Hidrocelectomia X
Varicocelectomia X
Cistostomia cirúrgica X
6 – Cirurgia Pediátrica
PROCEDIMENTOS R1 R2
Postectomia X X
Herniorrafia não complexa X X
Tratamento de lesões cutâneas X X
7 – Cirurgia Vascular
PROCEDIMENTOS R1 R2
Cateterismo venoso por punção ou dissecção X X
Fasciotomia descompressiva X
Safenectomia X
Amputação distal de MI X
8 – Cirurgia Plástica
PROCEDIMENTOS R1 R2
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Atendimento inicial ao queimado X X
Sutura de pele X X
Debridamentos X
11.B – CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO - R1 e R2
O Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral – Programa Avançado, com duração de 02 anos, com prérequisito de Cirurgia Geral, compreenderá os seguintes estágios:
ESTÁGIOS/DURAÇÃO (meses) R1 R2 TOTAL
Cirurgia Geral 4,0 4,0 8,0
Urgências Traumáticas 2,0 2,0 4,0
Urgências Não Traumáticas 3,0 3,0 6,0
Cirurgia Ginecológica - 1,0 1,0
Emergências Vasculares - 1,0 1,0
U.T.I. 1,0 - 1,0
Imagem / Radiologia Intervencionista 1,0 - 1,0
Férias 1,0 1,0 2,0
TOTAL 12,0 12,0 24,0
1. Os estágios em Cirurgia Geral, Urgências Traumáticas e Urgências Não Traumáticas devem incluir treinamento em
cirurgia minimamente invasiva.
2. A realização de estágios fora da Instituição de origem poderá, eventualmente, ser em outra Instituição credenciada,
mediante autorização da CNRM.
3. O programa de treinamento a ser desenvolvido nos diferentes estágios deverá prever, obrigatoriamente, as seguintes
atividades:
3.1 – CIRURGIA GERAL
Participação como cirurgião ou auxiliar em procedimentos mais avançados no atendimento de casos complexos de
emergência.
3.2 – URGÊNCIAS TRAUMÁTICAS e URGÊNCIAS NÃO TRAUMÁTICAS
Atendimento integral a casos de urgências traumáticas e não traumáticas, com ênfase no tratamento do abdome agudo
não traumático e das lesões traumáticas da face, da região cervical e do tronco, incluindo o “controle de danos” e o
tratamento não operatório. Deverá ser dada ênfase ao treinamento em cirurgia minimamente invasiva.
3.3 – CIRURGIA GINECOLÓGICA
Auxiliar procedimentos ginecológicos mais comuns e com suas implicações em intervenções eletivas e de urgência que
afetem outras vísceras abdominais e pélvicas.
3.4 – EMERGÊNCIAS VASCULARES
Diagnóstico e orientação terapêutica inicial nas afecções vasculares traumáticas e não traumáticas que possam implicar
risco iminente de vida ou de perda de órgão ou função.
3.5 – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Cuidados básicos de doentes críticos, com ênfase no atendimento das emergências traumáticas e não traumáticas.
3.6 – DIAGNÓSTICO DE IMAGEM / RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Interpretação de métodos de imagem mais comuns, correlacionando-os com os achados clínicos.
Relação custo/benefício frente aos constantes avanços tecnológicos.
4.Distribuição da carga horária:
a) A carga horária da unidade de internação em enfermarias nos estágios é no mínimo de 25% da carga horária anual;
b)Atividades ambulatoriais: triagem, primeira consulta, pós-operatório durante os estágios é de no mínimo 15% da
carga horária anual;
c)Atividades de urgência e emergência é do mínimo 15% da carga horária anual;
d)Centro Cirúrgico: mínimo de 25% da carga horária anual
e)Cumprindo a carga horária mínima, os 10% restantes poderá ser utilizado em uma ou mais das
unidades (enfermaria, ambulatório, emergência, centro cirúrgico) a critério da COREME e/ou
supervisor do programa ;
f)Atividades teóricas: aulas, seminários, discussão de casos, clube de revistas, etc. –carga horária
mínima de 10%;
g)Cumprindo a carga horária mínima, os 10% restantes poderá ser utilizado em uma ou mais das unidades (enfermaria,
ambulatório, emergência, centro cirúrgico) e/ou estágio opcional a critério da COREME e/ou supervisor do programa.
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12 – CIRURGIA PEDIÁTRICA - R1, R2 e R3
a)Unidade de internação: mínimo de 20% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 10% da carga horária anual;
c)Centro cirúrgico: mínimo de 35% da carga horária anual;
d)Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
e)Estágios obrigatórios: urgência e emergência pediátrica, unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal, berçário de
recém-nascidos normais e patológicos;
f)Estágios opcionais: laboratório de técnica cirúrgica e cirurgia experimental ou outro, a critério da Instituição;
g)Para o treinamento de cada médico residente são exigidos, no mínimo, 150 (cento e cinqüenta) cirurgias de rotina, 40
(quarenta) cirurgias de urgência e emergência, 08 (oito) cirurgias neonatais e 05 (cinco) vídeo-cirurgias por ano.
13 – CIRURGIA PLÁSTICA - R1, R2 e R3
a)Unidade de internação: mínimo de 10% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Centro cirúrgico: mínimo de 30% da carga horária anual;
d)Urgência e emergência: no mínimo de 10% da carga horária anual;
e)Unidade de queimados: mínimo de 10% da carga horária anual;
f)Estágios obrigatórios: cirurgia cranio-facial, cirurgia de mão, unidade de queimados, cirurgia reconstrutiva dos
membros e da face, cirurgia da mama, microcirurgia reconstrutiva, cirurgia estética e cirurgia oncológica;
g)Estágios opcionais: Dermatologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Ginecologia e
outros a critério da Instituição;
h)O programa deve oferecer um mínimo de 85% de cirurgias reparadoras e o máximo de 15% de cirurgias estritamente
estéticas;
i)Instalações e equipamentos: unidade de queimados.
14 – CIRURGIA TORÁCICA - R1 e R2
a)Unidade de Internação: 25% da carga horária anual mínima;
b)Ambulatório: 20% da carga horária anual mínima
c)Centro Cirúrgico: 20% da carga horária anual mínima;
d)Urgência e emergência: 15% da carga horária anual mínima;
e)Estágios obrigatórios: Pneumologia e Broncoesofagologia;
f)Estágios optativos: cirurgia Cardiovascular, Anatomia Patológica, Laboratório de Técnica Operatória e cirurgia
Experimental, Reabilitação Respiratória, Hemoterapia, e outros a critério da Instituição.
15 – CIRURGIA VASCULAR - R1 e R2
a) Unidade de Internação: 20 % da carga horária anual do Programa
b) Ambulatórios: 20 % da carga horária anual do Programa Insuficiência venosa crônica:
Varizes essenciais
Síndrome pós-trombótica
Úlceras
Escleroterapia (química, laser)
Arteriopatias degenerativas e inflamatórias
Pé diabético
Doenças Tromboembólicas venosas e trombofilias
Linfopatias
Acessos Vasculares
Outras patologias: Arteriopatias funcionais, Angiodisplasias ,Tumores vasculares .tendimento sob supervisão
discutindo diagnóstico diferencial, exames subsidiários e conduta terapêutica;
Atendimento, acompanhamento e realização de curativos e pequenos desbridamentos sob supervisão;
Atendimento de novos casos, acompanhamento de casos antigos, exames subsidiários e controle da anticoagulação sob
supervisão;
Atendimento inicial sob supervisão, indicação de condutas diagnósticas e terapêuticas;
Atendimento sob supervisão, diagnóstico diferencial e realização de curativos especializados;
Confirmação do diagnóstico, exames subsidiários, acompanhamento das intercorrências e supervisão da terapia física
complexa;
Acompanhamento dos doentes com cateteres (Shiley, Port-o-Cath, Permicath, etc.) e fístulas arterio-venosas;
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c) Centro Cirúrgico 30 % carga horária anual do programa
Para o treinamento de cada médico residente são exigidos, no mínimo, 150 (cento e cinqüenta)
cirurgias, sendo o mínimo de 50 (cinqüenta) cirurgias arteriais por ano de programa, e pelo menos
30 % de cirurgias de grande porte:
1-cirurgia de pequeno porte, tais como: acessos vasculares, fístulas arterio-venosas, radiologia vascular, pequenas
amputações e debridamentos: mínimo de 30 %;
2-cirurgias de médio porte, tais como: embolectomias; enxertos fêmuro-poplíteos, fêmuro-femurais, axilo-femurais,
ilíaco-femurais, distais; cirurgias venosas; amputações, simpatectomias e radiologia vascular: mínimo de 40 %;
3-cirurgias de grande porte, tais como: cirurgia das artérias carótidas, aneurismas, enxertos aortoilíacos e femurais, reoperações arteriais: mínimo de 30%.
d) Urgência e Emergência : 10% carga horária anual do Programa Pronto Atendimento
Pronto Socorro
Intercorrências de pacientes internados
e) Estágios Obrigatórios
Radiologia Vascular
Radiologia Convencional
Radiologia por subtração digital
Flebografias
Unidade de Terapia Intensiva (UTI): Ciclo sob supervisão em UTI de pós-operatório para cirurgias de grande porte
Métodos Diagnósticos não Invasivos
Duplex Scan: Realização de exames sob supervisão nos diversos territórios
f) Estágios Optativos
Cirurgia Cardiovascular
Medicina Física e Reabilitação
Dermatologia
Endocrinologia
cirurgia experimental e microcirurgia
Outros (Transplantes de órgãos, etc.)
Estas opções ficam a critério dos serviços credenciados, sendo oferecidos pela Instituição ou conveniados que tenham
qualidade e supervisão para o aprendizado.
g) Instalações e Equipamentos:
leitos de enfermaria próprios e de unidade de terapia intensiva;
ambulatório com sala de curativos, funcionando no mínimo 3 vezes por semana, com o mínimo de 10 consultas por
dia por médico residente;
centro cirúrgico para cirurgias de grande porte da especialidade;
laboratório vascular não invasivo: esteira, doppler, ultra-som portátil e direcional com registro;
serviço de ultra-sonografia comum e duplex-scan colorido serviço de radiologia: radiologia vascular convencional e no
mínimo angiografia digital de subtração;
h) Instalações e Equipamentos Opcionais: esteira e termômetro cutâneo; pletismografia;
tomografia computadorizada; ressonância magnética e angioressonância; angioscopia; radiologia vascular terapêutica e
intervencionista;
i) Atividades Didático-Científicas: 10 a 20% da carga horária do Programa
Visita semanal à Enfermaria com o Chefe do Serviço e o Corpo Clínico com discussão dos casos internados
Reunião científica semanal com aulas, seminários, discussão de artigos de revistas, apresentação de trabalhos científicos
e palestras com convidados
Participação assistindo as Defesas de Teses de Mestrado e Doutorado, que porventura ocorram na Instituição,
referentes à especialidade.
j) Metodologia da Avaliação do Aprendizado
Avaliação mensal conceitual pelo preceptor do ciclo, seguindo os critérios: frequência, assiduidade, pontualidade,
interesse, ética, relacionamento com paciente, com colegas, auxiliares e preceptores, conhecimento adquirido e
participação nos seminários e sessões clínicas;
Prova periódica trimestral escrita;
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Apresentação ao final do ano de um trabalho científico em congresso ou publicado em revista ou monografia
(opcional).
16 – CLÍNICA MÉDICA - R1 e R2
Primeiro ano – R1
a)unidade de internação em enfermaria de Clínica Médica Geral: mínimo de 20% da carga horária anual;
b)unidade de internação em enfermaria de especialidades: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)ambulatório geral e em unidade básica de saúde: mínimo de 20% da carga horária anual;
d)urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
e)unidade de terapia intensiva: mínimo de 5% da carga horária anual.
Segundo ano – R2
a)unidade de internação em enfermaria de Clínica Médica Geral: mínimo de 20% da carga horária anual;
b)ambulatório de Clínica Geral e Unidade Básica de Saúde: mínimo de 30% da carga horária anual;
c)ambulatório de clínicas especializadas: mínimo de 10% da carga horária anual;
d)urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
e)unidade de terapia intensiva: mínimo de 5% da carga horária anual;
f)estágios obrigatórios: Cardiologia, Gastroenterologia, Nefrologia e Pneumologia;
g)estágios opcionais: Dermatologia, Radiologia e Diagnóstico por imagem, Endocrinologia,
Geriatria, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Neurologia , Reumatologia ou outros a critério da Instituição;
h)cursos obrigatórios: Epidemiologia Clínica, Biologia Molecular Aplicada, Organização de Serviços de Saúde.
17– COLOPROCTOLOGIA - R1 e R2
a)unidade de internação: mínimo de 25% da carga horária anual;
b)ambulatório: mínimo de 15% da carga horária anual;
c)urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)centro cirúrgico: mínimo de 25% da carga horária anual;
e)estágios obrigatórios: Gastroenterologia, Patologia e Colonoscopia;
f)estágios opcionais: Urologia, Ginecologia, Cancerologia, Diagnóstico por Imagem,
Estomatoterapia, Nutrologia, Laboratório de técnica operatória e cirurgia experimental, Hemoterapia e outros a critério
da Instituição;
g)instalações e equipamentos: reto-sigmoidoscopia, fibrocolonoscopia e cirurgia endoscópica.
18 – DERMATOLOGIA - R1, R2 e R3
Primeiro ano – Clínica Médica – R1
Clínica Médica – 04 meses
Moléstias Infecciosas – 03 meses
Reumatologia – 01 mês
Endocrinologia – 01 mês
Hematologia – 01 mês
Pronto Socorro de Clínica Médica – 01 mês
Segundo e Terceiro anos – Programa Específico – R2 e R3
a)Unidade de internação: mínimo de 10% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 40% da carga horária anual;
c)Dermatologia sanitária: mínimo de10% da carga horária anual;
d)Micologia: mínimo de 5% da carga horária anual;
e)Dermatopatologia: mínimo de 10% da carga horária anual;
f)Alergia e Imunologia: mínimo de 5% da carga horária anual;
g)Estágios opcionais: Medicina Ocupacional, cirurgia Plástica, Infectologia ou outros, a critério da Instituição.
19 – ENDOCRINOLOGIA - R1 e R2
a)Unidade de internação: mínimo de 30% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)Laboratório de hormónios, de radio-imunoensaio e de patologia : mínimo 15% da carga horária anual;
e)Instalações e equipamentos; laboratório de hormónios e de radio-imunoensaio e serviço de medicina nuclear.
20 – ENDOSCOPIA - R1 e R2
O programa deverá oferecer treinamento em técnicas endoscópicas fundamentais de diagnóstico: exame direto;
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obtenção de biópsia e de matéria de citologia
Técnicas endoscópicas auxiliares de diagnóstico:
cromoscopia,
ultra-sonografia,
espectrometria e outros métodos
Técnicas endoscópicas terapêuticas:
hemostasia por esclerose;
ligadura e métodos térmicos;
polipectonia;
ressecção endoscópica de lesões planas;
ablação por plasma de argônio ou laser;
tunelização de obstruções;
dilatação de estenoses;
papilotomia;
retirada de cálculos;
colocação de drenos;
próteses e outros métodos.
O programa objetivará a formação do especialista em Endoscopia com capacidade de avaliar o paciente de forma
abrangente em seu todo biopsicossocial:
- indicar ou contra-indicar procedimentos endoscópicos considerando as alternativas propedêuticas e terapêuticas;
- considerar as possibilidades de sedação, analgésica ou anestesia individualizados para pacientes, considerando riscos e
benefícios das medidas adotadas;
- realizar o procedimento com habilidade e segurança;
- interpretar os resultados;
- situar a interpretação dos resultados endoscópicos, correlacionando-os com o diagnóstico global e recomendando,
quando oportuno, procedimentos adicionais de natureza complementar ou substitutiva quando os obstáculos superem
a capacidade da técnica ou do especialista, naquelas condições;
- Caracterizar e minimizar os riscos, prever e evitar complicações e tomar as medidas pertinentes quando estas
ocorram.
Cronograma anual do Programa de Ensino
- Parte teórica: Aulas, seminários, exercícios teóricos-práticos, participação em trabalhos e eventos científicos da
especialidade, com carga horária de no máximo 20% de todo o tempo da Residência Médica.
- Treinamento prático tutelado: acompanhado por médicos e preceptores do corpo docente, com carga horária de no
mínimo 80% de todo o tempo da Residência Médica.
Corpo Docente
- O serviço de Endoscopia deverá contar com, no mínimo, um especialista em Endoscopia para cada Residente, em
cada ano de Residência Médica.
Programa Mínimo
1. Programa de ensino teórico prático (1152 horas; 12 horas semanais)
Reunião geral dos Serviços (2 horas/semana)
Discussão de casos a apresentação de resumo de trabalhos da literatura (2 horas semana)
Seminário com Preceptor (2 seminários ou 4 horas/semana).
Preparação de resumos de publicações e de monografia, que poderá ser apresentada como Tema Livre em congresso
ou publicação em periódico (4 horas/semana)
2. Programa de treinamento:
Avaliação de pacientes em sistema de interconsulta, avaliação ambulatorial ou de emergência, seguido de discussão na
indicação e realização de procedimentos endoscópicos que devem cobrir quantidade mínima, sendo o residente de 1º
ano assistido pelo residente de 2º ano nos procedimentos de menor complexidade e alternadamente, nos
procedimentos de maior complexidade, sempre supervisionados diretamente por preceptor ou professor.
Ao término de sua Residência Médica o residente deverá estar preparado para atender aos objetivos propostos no item
1.
Sede
Estrutura hospitalar com atividade assistencial em nível de internação, ambulatório e emergência.
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Quando necessário, os residentes poderão desenvolver estágios específicos em outras entidades conveniadas para
este fim, com estrutura didática adequada, para complementar o treinamento em áreas cuja demanda, pela especialidade
extrema, não permita o treinamento na instituição sede, até 10% da carga horária de treinamento.
Instalações
-Salas de procedimentos (mínimo de duas)
-Áreas auxiliares: Preparo, recuperação, limpeza, desinfecção, guarda de equipamentos
-Ambulatório
Equipamentos endoscópicos:
Todos os necessários para a capacitação do residente em Endoscopia.
21 – GASTROENTEROLOGIA - R1 e R2
a)Unidade de internação: mínimo de 30% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)Serviço de endoscopia digestiva: mínimo de 15% da carga horária anual;
e)Estágios opcionais: Medicina Nuclear, Patologia, Nutrição e Dietética, Laboratório de patologia clínica, Radiologia
digestiva, ou outros a critério da Instituição;
f)Instalação e equipamentos: serviço de endoscopia digestiva.
22 – GENÉTICA MÉDICA - R1, R2 e R3
Conteúdo Programático:
Unidades de treinamento:
R1: (80%) programas de Clínica Médica e Pediatria, com ênfase principalmente em: pediatria geral e comunitária,
berçário, neuropediatria, clinica médica geral , Neurologia, Endocrinologia
R2: Atividades de Genética Clínica
ambulatório (60%): dismorfologia (25%): mínimo 120 casos/residente/ano doenças metabólicas (15%): mínimo 50
casos/residente/ano infertilidade conjugal (10%): mínimo 20 casos/residente/ano aconselhamento genético (10%):
mínimo 20 casos/ visitante/ ano interconsultas (10%)
Berçário/fetopatologia: 10%
Medicina fetal: 10%
R3: atividades em Genética Clínica
atividades laboratoriais (30%)
citogenética
genética bioquímica
genética molecular
ambulatório geral (40%)
ambulatório de especialidades afins 10%: genética oncológica, doenças neuromusculares ou outras.
- estágios optativos:
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Dermatologia
Oftalmologia
Cardiologia
- cursos obrigatórios:
genética médica básica
doenças genéticas e anomalias congênitas
mecanismos etiopatogênicos nas doenças genéticas
A Instituição deve dispor de infra-estrutura mínima necessária em instalações, equipamentos e pessoal próprio ou de
instituição conveniada para oferecer treinamento nas áreas laboratoriais de: citogenética, genética bioquímica e genética
molecular.
O serviço deve ter unidade laboratorial mínima para preparo de amostras biológicas.
O número mínimo de procedimentos exigidos por ano de treinamento e por residente a partir do 2°ano de Residência é:
R2: além das atividades ambulatoriais, mínimo de 5 autópsias (fetopatologia) e 10 avaliações de medicina fetal.
R3: atividades laboratoriais:
a) genética bioquímica: mínimo de 15 testes de triagem de erros inatos metabolismo e 15 testes de cromatografias
b) citogenética: mínimo de 15 culturas de linfócitos e preparação de cariótipos
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c) genética molecular: mínimo de 15 procedimentos de isolamento de DNA e 15 testes de southern blot e/ou PCR
Atividades didático-científicas e teóricas complementares (20%): discussão de casos clínicos, sessões de diagnóstico
com exames complementares, discussão de artigos científicos.
23 – GERIATRIA - R1 e R2
a)Unidade de internação: hospital e instituição de longa permanência (asilo): mínimo de 40% da carga horária anual;
b)Ambulatório e assistência domiciliar: mínimo de 30% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: unidade de terapia intensiva e unidade de pronto atendimento: no mínimo de 10% da carga
horária anual;
d)Estágios obrigatórios: Medicina Física e Reabilitação, Psiquiatria e Neurologia;
e)Estágios opcionais: Cardiologia, Reumatologia, Endocrinologia ou outros a critério da Instituição;
f)Recomenda-se que o médico residente desenvolva atividade em equipe multidisciplinar correlata com assistência ao
idoso.
24 – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - R1 e R2
a)Unidade de internação: mínimo de 25% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência, unidade de terapia intensiva: mínimo de 5% da carga horária anual;
d)Serviço de hemoterapia: mínimo de 20% da carga horária anual;
e)Laboratório geral e especializado de citologia/citoquímica, hemostasia, sangue periférico e medula óssea: mínimo de
10% da carga horária anual;
f)Estágios opcionais: Radioterapia, Genética Médica, unidade de transplante de medula ou outros a critério da
Instituição.
25 – HOMEOPATIA - R1 e R2
a)O primeiro ano será desenvolvido com ênfase na formação teórico-prática do residente que terá nos ambulatórios
apoio para a fixação da Filosofia Homeopática e Experimentação Patogenésica.
b)O segundo ano será desenvolvido com ênfase na formação prática tendo seus fundamentos na Clínica e Terapêutica
Homeopática e Matéria Médica.
c)Ambulatório de Clínica Geral Homeopática (Clínica Geral de adultos e crianças): 50% da carga horária anual mínima.
d)Pronto Atendimento em Homeopatia: 20% da carga anual mínima com sistema de plantões de 12 ou 24 horas,
inclusive em fins de semana;
e)Unidade de Internação: 10% da carga horária anual mínima;
f)É recomendável que no setor de ambulatório sejam dedicados pelo menos 60 minutos para cada paciente de primeira
consulta e 30 minutos para consultas subseqüentes pelo detalhamento e complexidade da semiologia clínica
homeopática.
Homeopática.
h)Estágios Optativos: Nutrição, Epidemiologia Clínica e Informática Médica.
i)Equipamentos: programas de repertorização informatizados.
j)Pelo menos um preceptor deverá desempenhar o papel de Diretor de Experimentação
Patogenésica.
26 – INFECTOLOGIA - R1 , R2 e R3
Primeiro ano - R1: treinamento nas principais especialidades clínicas.
a)Unidade de internação: mínimo de 40% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
d)Estágios opcionais: mínimo de 10% da carga horária anual;
Segundo ano - R2
a)Unidade de internação: mínimo de 30% da carga horária anual;
b)Ambulatório e/ou leito dia e/ou interconsultas: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)Estágios opcionais: mínimo de 15% da carga horária anual;
Terceiro ano - R3
a)Racionalização e controle de antimicrobianos: 20% da carga horária anual;
b)Consultoria à assistência de pacientes internados: 15% da carga horária anual;
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c)Ambulatórios especializados: Doenças Sexualmente Transmissíveis e de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(DST-AIDS), Hepatites virais, Tuberculose, Endemias regionais, pacientes imuno comprometidos: 20% da carga
horária anual;
d)Controle e prevenção de infecções hospitalares: 15% da carga horária anual;
e)Estágios opcionais: 10% da carga horária anual. Imunização, Imunologia Clínica, Microbiologia Clínica e Micologia
Clínica.
Infra-estrutura mínima da Instituição para oferecer treinamento na especialidade: Laboratório de análises clínicas com
microbiologia e imunologia, Serviço de Patologia, preferencialmente com necropsia e setor de diagnóstico por imagem.
27 – MASTOLOGIA - R1 e R2
Primeiro ano - R1
a) unidade de internação: mínimo de 20% da carga horária anual. Admissão, pré e pós-operatório e início do processo
de reabilitação pós-câncer de mama. Treinamento nesta unidade deve observar uma proporção de 1 leito para cada
médico residente.
b) ambulatório: mínimo de 30% da carga da carga horária anual. Triagem, anamnese, exame físico, biópsias, solicitação
e interpretação de exames, pré-operatório, evolução pós-operatório e seguimento.
c) centro cirúrgico : mínimo de 20% da carga horária anual. cirurgias de médio e grande porte: pelo menos 25 como
cirurgião e pelo menos 50 como auxiliar.
d) estágios obrigatórios : mínimo de 20% da carga horária anual. Psicologia aplicada, Fisioterapia aplicada, Mamografia,
Ultra-Sonografia, Medicina Nuclear e Endocrinologia ginecológica (para egressos da Cirurgia Geral) ou técnica
cirúrgica (para egressos da Ginecologia).
Segundo ano - R2
a) unidade de internação : mínimo de 20% da carga horária anual. Em unidade de Mastologia.
b) ambulatório de Mastologia (triagem , primeira consulta, pré e pós-operatório, seguimento, reabilitação): mínimo de
20% (da carga horária anual)
c) centro cirúrgico:no mínimo 20% da carga horária anual. cirurgias de médio e grande porte: pelo menos 50 como
cirurgião e 25 como auxiliar.
d) estágios obrigatórios: no mínimo 20% da carga horária anual.Oncologia (quimioterapia), Radioterapia, Cirurgia
Plástica, Cirurgia Torácica e Anatomo-Patologia.
28. – MEDICINA ESPORTIVA - R1, R2 e R3
Primeiro Ano - R1
Programa de treinamento em serviço : R1
Módulo clínico
Hospital ou outra unidade de saúde Atividade Carga horária
%
Unidade de internação em serviço de Clinica Médica Geral e por especialidades clínicas afins Anamnese, exame físico,
solicitação e interpretação de exames 432 15 (cardiologia, pneumologia, endocrinologia, geriatria e pediatria)
complementares, prescrição Ambulatório geral e de especialidades clínicas afins
Atendimento aos pacientes, solicitação e interpretação de exames complementares, planejamento terapêutico 720 25
Unidades básicas de saúde Atendimento aos pacientes, solicitação e interpretação de exames complementares,
planejamento terapêutico. Reuniões comunitárias 576 20
Serviço de urgência e emergências Participação em plantões no PS 432 15
Unidade de Terapia Intensiva Atendimento aos pacientes internados em regime de plantão
144 5
Total 2304 80
Atividades teórico-complementares:
Atividades Carga horária %
Revisão de literatura 144 4
Sessões anátomo-clínicas 144 4
Sessões clínico-radiológicas 144 4
Ética e Bioética 144 4
Total 576 20
Segundo Ano - R2
Programa de treinamento em serviço : R2

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:43
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424326400000048574282
Número do documento: 21111119424326400000048574282

Num. 51225603 - Pág. 21

Módulo do aparelho locomotor I, atividades físicas e esportes I
Hospital ou outra unidade de saúde Atividade Carga horária
%
Ambulatório de Ortopedia e Traumatologia Atendimento aos pacientes, solicitação e interpretação de exames
complementares, planejamento terapêutico 576 20
Ambulatório de Reumatologia Atendimento aos pacientes, solicitação e interpretação de exames complementares,
planejamento terapêutico 288 10
Serviço de reabilitação do aparelho locomotor
Indicar os procedimentos a serem utilizados e acompanhar e avaliar os pacientes.
144 5
Serviço de urgência e emergências em traumatologia
Participação em plantões em PS e em jogos
432 15
Imagenologia do aparelho locomotor Indicação e interpretação de exames de radiografia convencional, ultrasom,
TC e RM
144 5
Laboratório de biomecânica desportiva Indicação, realização e interpretação de testes de marcha, movimentos
esportivos e ensaios matérias.
144 5
Laboratório de fisiologia e avaliação do exercício
Indicação, participação e interpretação de testes específicos para avaliação do exercício
720 25
Serviço de nutrição esportiva Avaliação do estado nutricional, indicação de dietas e acompanhamento
144 5
Total 2592 90
Atividades teórico-complementares:
Atividades Carga horária %
Revisão de literatura 72
Sessões anátomo-clínicas 72 4
Sessões clínico-radiológicas 72 4
Epidemiologia 72 4
Total 288 10
Terceiro Ano - R3
Programa de treinamento em serviço : R3
Módulo do aparelho locomotor II, atividades físicas e esportes II
Hospital ou outra unidade Atividade Carga horária
%
Atividades físicas na infância.
Escolas públicas, clubes, centros esportivos e ambulatórios
Atendimento às crianças, orientação sobre exercícios físicos, avaliação
144 5
Atividades físicas no adulto.
Clubes e centros desportivos e ambulatórios
Atendimento aos adultos, orientação
sobre exercícios físicos, avaliação
144 5
Atividades físicas no idoso.
Casa de repouso, clubes e centros desportivos e ambulatórios
Atendimento aos idosos, orientação sobre exercícios físicos, avaliação
144 5
Atividade física adaptada.
Centros desportivos, instituições de assistência e escolas de Educação Física
Avaliação, prescrição e supervisão de programas para deficientes físicos e mentais (paralisado cerebral,
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amputados, etc)
144 5
Esporte de alto rendimento.
Clubes e centros desportivos, núcleos e centros de treinamento
Avaliação e supervisão de treinamento de esportes competitivos (individuais e coletivos).
288 10
Serviço de reabilitação
Programa de reabilitação especial
Atividade física para cardiopatas, pneumopatas, diabéticos, etc .
288 10
Complexos poliesportivos Atendimento aos atletas durante eventos esportivos.
Acompanhamento de delegações e competições poliesportivas.
288 10
Atividade em academias Avaliação do aluno, orientação do exercício, acompanhamento e avaliação
288 10
Ortopedia e medicina do esporte
Ambulatórios de subespecialidades ortopédicas.
Atendimento aos atletas lesionados, solicitação e interpretação de exames complementares, planejamento terapêutico
864 30
Total 2592 90
Atividades teórico-complementares:
Atividades Carga horária %
Revisão de literatura 72
Sessões anátomo-clínicas 72 4
Sessões clínico-radiológicas 72 4
Metodologia científica e Bioestatística 72 4
Total 288 10
Os plantões nos serviços de emergência e de acompanhamento de equipes esportivas deverão atender às normas
previstas em Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica, especialmente no que se refere à carga horária e
à preceptoria.
A instituição responsável pelo Programa de Residência Médica de Medicina Esportiva poderá firmar convênios com
clubes desportivos e outras unidades relevantes, objetivando contar com infra-estrutura necessária ao desenvolvimento
do Programa de Residência Médica.
29 – MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - R1 e R2
O Programa de Residência Médica (PRM) na área de Medicina de Família e Comunidade, tem como objetivo formar
um especialista cuja característica básica é atuar, prioritariamente, em Atenção Primária à Saúde, a partir de uma
abordagem biopsicossocial do processo saúde adoecimento, integrando ações de promoção, proteção, recuperação e de
educação em saúde no nível individual e coletivo. Esse especialista deverá ser capaz de: priorizar a prática médica
centrada na pessoa, na relação médico-paciente, no cuidado em saúde e na continuidade da atenção; atender,
com elevado grau de qualidade, sendo resolutivo em cerca de 85% dos problemas de saúde relativos a diferentes grupos
etários; desenvolver, planejar, executar e avaliar programas integrais de saúde, para dar respostas adequadas às
necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, tendo por base metodologias apropriadas de
investigação, com ênfase na utilização do método epidemiológico; estimular a participação e a autonomia dos
indivíduos, das famílias e da comunidade; desenvolver novas tecnologias em atenção primária à saúde; desenvolver
habilidades docentes e a capacidade de auto aprendizagem; desenvolver a capacidade de crítica da atividade
médica, considerando-a em seus aspectos científicos, éticos e sociais.
As atividades de treinamento em serviço devem ser programadas por meio dos seguintes meios e formas:
–atividades na comunidade: domicílios, escolas, locais de trabalho e lazer – um mínimo de 10% da carga horária total;
–atividades em unidades de cuidados primários de saúde: postos de saúde em áreas rurais e/ou urbanas; centros de
saúde ou unidades mistas de saúde e unidades básicas situadas em centros de referência – um mínimo de 50% da carga
horária total;
– atividades em unidades de cuidados secundários e terciários: hospitais gerais, de especialidades ou especializados –
um mínimo de 10% da carga horária total.
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As atividades a que se referem os itens acima incluem os cuidados médico individuais, familiares e comunitários.
As atividades de prática integral à saúde incluem habilidades para:
1. Em nível individual:
a)Implementar ações de promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto, do trabalhador
e do idoso;
b)Identificar as fases evolutivas e assistir aos transtornos adaptativos da infância, da adolescência, da idade adulta e da
velhice;
c)Prestar assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco;
d)Assistir ao parto e ao puerpério normais;
e)Diagnosticar e tratar as afecções mais freqüentes do ciclo gravídico-puerperal;
f)Proporcionar cuidados ao recém-nascido normal e realizar puericultura;
g)Diagnosticar e tratar as afecções mais freqüentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice;
h)Reconhecer e proporcionar os primeiros cuidados às afecções graves e urgentes;
i)Examinar e constatar anormalidades em exames complementares e de apoio ao diagnóstico relacionado com a
complexidade de sua atividade clínica;
j)Diagnosticar e tratar distúrbios psicológicos mais comuns, encaminhando para assistência psicológica ou psiquiátrica
os pacientes que dela necessitarem;
k)Diagnosticar patologia cirúrgica freqüente e encaminhar à sua resolução;
l)Executar cirurgia ambulatorial de pequeno porte;
m)Encaminhar, para serviços adequados, pacientes que necessitarem de procedimentos diagnósticos
e/ou terapêuticos especializados;
n)Orientar o pré e pós-operatórios das intervenções mais simples;
o)Diagnosticar e tratar os problemas mais freqüentes de saúde do trabalhador, encaminhando para a assistência
especializada sempre que se fizer necessário.
2. Em nível familiar e coletivo:
a)Conhecer o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar;
b)Reconhecer e assistir, quando necessário, às crises familiares, evolutivas e não evolutivas;
c)Reconhecer e assistir às disfunções familiares, encaminhando corretamente para assistência psicológica ou psiquiátrica
as famílias que dela necessitarem;
d)Conhecer e utilizar as técnicas de dinâmica de grupo;
e)Conhecer e promover ações de educação em saúde, bem como participar de ações em parceria com a comunidade,
buscando desenvolvimento simultâneo e mútuo;
f)Identificar os problemas e necessidades de saúde da comunidade, particularizando grupos mais vulneráveis, e
implementar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de caráter coletivo e no âmbito da atenção primária;
g)Desenvolver ações de caráter multiprofissional e interdisciplinar;
h)Realizar cadastro familiar e estabelecer o perfil de saúde de grupos familiares.
As atividades de administração e planejamento incluem habilidades para:
a)Chefiar ou apoiar à chefia da unidade em questão de gerência;
b)Realizar programação quantificada das atividades da unidade e criação de parâmetros para medir o atingimento de
metas propostas;
c)Montar e operar sistema de informação para acompanhamento da prestação de atividades finais e de produtividade,
visando à avaliação da unidade quanto a eficácia, a eficiência e a efetividade;
d)Orientar a organização e o funcionamento de arquivo médico da unidade;
e)Montar, orientar e avaliar sistema de referência e contra-referência dentro e fora da unidade, visando promover a
complementaridade da atenção médica sanitária;
f)Atuar intersetorialmente, acionando secretarias municipais, entidades, instituições e outras organizações, sempre que
se fizer necessário.
As atividades na área do ensino e pesquisa incluem habilidades para:
a)Promover estudos de incidência e prevalência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua
responsabilidade;
b)Participar da realização de investigações operacionais como estudos de demanda e estudos de setores específicos da
unidade, visando à melhoria no funcionamento e a adequação às necessidades de saúde da população a que serve;

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:43
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424326400000048574282
Número do documento: 21111119424326400000048574282

Num. 51225603 - Pág. 24

25
c)Desenvolver e implementar novas tecnologias na assistência e atenção no âmbito da medicina geral, de família e da
comunidade, baseadas no paradigma biopsicossocial;
d)Participar da implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade, de acordo com a norma
vigente na Instituição e de acordo com o Programa Nacional de Imunizações;
e)Participar das atividades de vigilância epidemiológica na área de referência da unidade, acionando o sistema de
vigilância epidemiológica sempre que necessário; desenvolver e participar da orientação e implementação de atividades
de treinamento de pessoal de vários níveis e de educação continuada para a equipe de saúde;
f)Promover o auto-aprendizado e a atualização de conhecimentos na área da medicina geral, familiar e comunitária.
30– MEDICINA DO TRABALHO - R1 e R2
O Programa de Residência em Medicina do Trabalho visa a preparação de médicos para o exercício da especialidade
em suas múltiplas formas de inserção no mercado de trabalho, a saber:
•Em empresas, por delegação dos empregadores, por meio de contratos diretos, como prestador de serviços ou
assessoria técnica;
•Na rede pública e privada de serviços de saúde, participando da atenção integral à saúde dos trabalhadores,
compreendendo ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de doença, diagnóstico , tratamento e reabilitação;
•Em organizações sociais e sindicatos de trabalhadores;
•Em organizações do Estado, particularmente no âmbito do Trabalho, da Saúde e Previdência Social, incluindo a
normatização, auditoria, inspeção e vigilância da saúde;
•Em instituições de Seguro, públicas ou privadas, realizando perícias médicas para avaliação de incapacidade para o
trabalho e concessão de benefícios;
•Para o Sistema Judiciário, como médico perito técnico;
•Em instituições de formação profissional e produção do conhecimento (universidades e instituições de pesquisa).
Primeiro Ano – R1
a)Atividade:
1.Estudo dos Processos de trabalho e avaliação e controle dos fatores de risco à saúde presentes no trabalho.
Locais de estágio: Rede de Serviços de Saúde do trabalhador no SUS (estadual e municipal), Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) de empresas públicas e privadas; Prestadores de Serviços
Especializados em Saúde e Segurança do trabalho; Organizações sindicais de trabalhadores. Carga horária anual de
20%.
2.Atenção à saúde do trabalho/assistência
2.1 – Promoção e proteção da Saúde;
2.2 – Prevenção;
2.3 – Diagnostico e tratamento e
2.4 – Reabilitação.
Locais de estágios: Unidade de Cuidado básico da rede SUS – 20 % da carga horária anual;
Unidade de urgência e emergência – 20 % da carga horária anual; Unidade de cuidado Secundário e Terciário em Saúde
do trabalhador – 5 % da carga horária anual.
3.Atividades educativas, de formação e capacidade em Saúde do trabalhador Locais de estágios: Rede de Serviços de
Saúde do trabalhador no SUS, Fundacentro, entidades patronais ou de organizações de trabalhadores – 10 % da carga
horária anual.
4.Vigilância da Saúde do trabalhador
Locais de estágios: Centro de referência em saúde do trabalhador do SUS – 10 % da carga horária anual; Inspeção do
trabalho – Delegacia Regional do Trabalhador – 10% da carga horária anual.
5.Cursos Obrigatórios: Controle de Infecção hospitalar, Epidemiologia, Bioestatística; Metodologia Cientifica;
Fundamentos de Ergonomia; Ética Médica, Bioética – 20% da carga horária anual.
Segundo ano – R2
a)Atividade:
1. Atenção à saúde do trabalhador/Assistência
1.1 - Promoção e Proteção da Saúde
1.2 - Prevenção
1.3 - Diagnóstico e Tratamento
1.4 -Reabilitação
Locais de estágios: Unidade de Cuidado Secundário e Terciário em Saúde do trabalhador - 20 % da carga horária anual;
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2. Avaliação da Incapacidade para o trabalho e Reabilitação
Locais de estágios: Serviços de Perícia Médica e Reabilitação profissional do INSS e outros órgãos públicos - 10 % da
carga horária anual;
3. Planejamento e gestão de serviços de saúde do trabalho e elaboração de políticas
Locais de estágios: Coordenação de Saúde do Trabalhador no SUS (estadual e municipal), Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) de Empresas públicas e privadas, Prestadores de Serviços
Especializados em saúde e Segurança no Trabalho, Organizações sindicais de trabalhadores. 20 % da carga horária
anual;
4.Atividades educativas, de formação e capacitação em Saúde do Trabalhador.
Locais de estágios: Coordenação de Saúde do Trabalhador no SUS (estadual e municipal), Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) de Empresas públicas e privadas, Prestadores de Serviços
Especializados em saúde e Segurança no Trabalho, Organizações sindicais de trabalhadores. 20 % da carga horária
anual;
5.Atividades Educativas, de formação e capacitação em Saúde do trabalhador
Locais de estágios: Rede de Serviços de Saúde do Trabalhador no SUS, Fundacentro, entidades patronais ou de
organizações de trabalhadores. 10 % da carga horária anual;
Cursos Obrigatórios: Fundamentos de Higiene do Trabalho, Fundamentos de Toxicologia, Fundamentos de
Segurança no Trabalho. 10 % da carga horária anual.
Cursos e Estágios Optativos:Psicodinâmica do Trabalho, Poluição Ambiental e Saneamento do Meio, Gestão Integrada
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente , Processos de Certificação, Promoção da Saúde no Trabalho, Laboratório de
Toxicologia Ocupacional, Dermatologia Ocupacional; Pneumopatia Ocupacional; Hematologia; Otorrinolaringologia
Ocupacional;
Neurologia e Neurotoxicologia Ocupacional 10% da carga horária anual;
31– MEDICINA DO TRÁFEGO - R1 e R2
O treinamento será em:
Medicina de Tráfego Preventiva e Medicina de Tráfego Legal;
Comportamento do condutor;
O álcool nos acidentes de trânsito e outras drogas;
Grupos de alto risco em desastres;
Engenharia, rodovias e fatores ambientais como causas de acidentes;
Critérios da habilitação para PPD (Pessoa Portadora de Deficiência);
Medidas e equipamentos de Segurança Ativa e Passiva;
Medicina de Tráfego Curativa: Emergências Clínicas e Traumáticas (Cirúrgicas);
- Atendimento pré-hospitalar (APH);
- Avaliação primária e secundária de um paciente no APH (traumático e não-traumático);
- Sistemas de urgência
- Unidade de emergência
- Procedimentos básicos e exames básicos
- Cinética do Trauma
- Vias aéreas e ventilação;
- Reanimação cardiorrespiratória
- Controle de hemorragias externas
- Choque e reposição volêmica
- Ferimentos
- Principais Emergenciais Clínicas (não traumáticas)
- Trauma de crânio
- Trauma de tórax
- Trauma abdominal
- Trauma abdominal na gestante
- Trauma da coluna e da medula
- Trauma de extremidades
- Trauma na criança
- Atendimento pré-hospitalar do queimado;
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- Estabilização e transporte do paciente
- As fases de uma colisão
- Repercussão dos congestionamentos de tráfego sobre o organismo humano
- Características do trabalho penoso
- Riscos físicos, químicos e ergonômicos
- Injúria biomecânica
- Crash testes
- Perícia dos acidentes
- A perícia técnica e a pesquisa nos tribunais
- A reabilitação do motorista (infrator, seqüelas, profissional)
- O estojo e equipamentos de primeiros socorros
- As doenças decorrentes do uso do veículo
- O pedestre, o ciclista-doenças preveníveis e adquiríveis pelo exercício – a falta de recursos e pontos de apoio para os
trafegantes em relação as doenças.
- Emergências Clínicas
- Arritmias cardíacas;
- Descompensações dos Diabetes
- Coma
- Asma
- DPOC
- Choque elétrico
- Quase afogamento
- Hipotermia
- Intoxicações Agudas
- Parada cardiorrespiratória na infância e da adolescência
- Crise Hipertensiva
Medicina do Tráfego Ocupacional
Medicina de Viagem
Medicina de Tráfego Aéreo
Medicina do Tráfego Aquático
Medicina do Tráfego Ferrroviário
32 – MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO - R1 e R2
a)Centro de reabilitação: no mínimo de 20% da carga horária anual;
b)Unidade de internação e hospital-dia: no mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Ambulatório: no mínimo de 30% da carga horária anual;
d)Laboratório de eletrofisiologia: no mínimo de 5% da carga horária anual;
e)Oficina ortopédica: no mínimo de 5% da carga horária anual;
f)Estágios obrigatórios: reabilitação do aparelho locomotor; cardiorespiratória; neurofuncional;
infantil; profissional; do atleta; do paciente com dor crônica e urológica; oficina ortopédica;
eletrofisiologia; atuação em equipe multiprofissional.
g)Estágios opcionais: reabilitação de paciente com déficit sensorial, exercício adaptado,oficina terapêutica ou outros a
critério da Instituição;
h)Cursos obrigatórios: meios físicos e cinesioterapia; eletroneuromiografia; biomecânica; neuroanatomia e
neurofisiologia; imagenologia; órtese/prótese e fisiologia do exercício.
i)Instalações e equipamentos:
1.centro de reabilitação, com a estrutura mínima de: ambulatório com consultório; negatoscópio;
sala de procedimentos e salas de imobilização e atendimento multiprofissional (terapias cognitivas e físicas/funcionais);
2.unidades de internação de Clinica Médica, Geriatria, Reumatologia, Neurologia, Ortopedia, Cirurgia Vascular,
Pediatria e unidade de terapia intensiva;
3.unidades de internação para observação de pacientes ambulatoriais (hospital-dia);
4.ginásio de terapia física, cinesioterapia e condicionamento físico;
5.laboratório de eletrofisiologia e corrente galvano-farádica;
6.laboratório de estudo do movimento;
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7.salas de aulas e seminários;
8.instrumentos de avaliação muscular, de deformidades, de marcha cognitiva e funcional;
9.equipamentos de terapia física: eletroterapia estimulatória e analgésica, termoterapia superficial e profunda,
crioterapia, magnoterapia, laser e hidroterapia;
10. equipamentos para cinesioterapia: mecanoterapia, massageadores, bastões, elásticos, espelhos, barras paralelas,
pranchas ortostáticas e de equilíbrio;
11. equipamentos de condicionamento físico: esteiras ergométricas, pesos, elásticos, colchões, bicicletas e materiais de
ginástica adaptados;
12.equipamentos para terapia funcional e cognitiva;
13.adaptações para treinos de atividades de vida diária e prática(AVD/AVP): terapia ocupacional.
33 – MEDICINA INTENSIVA - R1 e R2
O treinamento deve ocorrer dentro de unidades de tratamento intensivo (UTIs) adulto ou pediátrica, classificadas
segundo as normas estabelecidas pela Portaria 3432/98 do Ministério da Saúde como nível 1, 2 e 3. Deve haver uma
relação máxima de um residente para cada três leitos de UTI, um preceptor em tempo integral para cada três médicos
residentes, ou dois preceptores em tempo parcial para cada três médicos residentes.
O treinamento deve oferecer experiência assistencial no atendimento a pacientes gravemente enfermos nas grandes
síndromes, como choque, comas, insuficiência respiratória, sepse severa e parada cerebro-cardio-respiratória, em pelo
menos 40% da carga horária anual.
O treinamento deve ainda oferecer experiência no atendimento e suporte pré e pós-operatório de pacientes submetidos
a cirurgias de grande porte (10% da carga horária anual), pacientes traumatizados e/ou grande queimado (10% da carga
horária anual) e pacientes imunodeprimidos e/ou oncológicos na mesma proporção (10% da carga horária anual).
Estágios obrigatórios: A experiência assistencial envolvendo pacientes especiais pode se dar na forma de estágio
obrigatório, atendendo assim a carga de treinamento com pacientes de cirurgia de grande porte, de trauma e grande
queimado, no total de 10% ao ano, em cada área.
Estágios optativos: Serviço de emergência; endoscopia digestiva e ou respiratória; diagnóstico por imagem; suporte
nutricional; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; transporte de pacientes graves e cirurgia experimental.
Cursos optativos: Fundamental Critical Care Support (FCCS/SCCM), Terapia Nutricional no Paciente Grave Adulto e
Pediátrico (TENUTI), Humanização, Neurointensivismo.
34 – MEDICINA LEGAL - R1, R2 E R3
O Programa deverá ser desenvolvido em Instituições que tenham Programas de Residência Médica nas áreas de Clínica
Médica, Cirurgia Geral, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria, de comum acordo com os Institutos Médicos Legais e
com outros centros de treinamento.
Primeiro Ano - R1
- Ambulatório de Clínicas Especializadas (Clínica Geral, Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Reumatologia), mínimo
de 15 % de carga horária anual;
- Ambulatório de Psiquiatria 1,5% da carga horária anual. Ambulatório de cirurgias Especializadas (Cirurgia Geral,
Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Coloproctologia, cirurgia Plástica e Urologia), 15 % da carga horária anual;
- Ambulatório de Obstetrícia e Ginecologia 3,5 % da carga horária anual;
- Ambulatório de Ortopedia e Traumatologia 6% da carga horária anual. Estágio em Anestesiologia 2% da carga
horária anual;
- Unidade de Terapia Intensiva 7% da carga horária anual;
- Urgência e emergência 35% da carga horária anual;
- Estágios em perícias 10% da carga horária anual;
Segundo Ano - R2
- Ambulatório de Medicina do Trabalho mínimo de 15% da carga horária anual;
- Sexologia forense 10% da carga horária;
- Perícia Previdenciária 3% da carga horária anual;
- Auditorias Médicas 3% da carga horária anual;
- Perícias Administrativas 2% da carga horária anual;
- Perícias de Acidente do Trabalho 10%;
- Perícias cíveis 20% da carga horária anual;
- Perícias de vinculo genético 10% da carga horária anual;
- Reabilitação Profissional 10% da carga horária anual;
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Terceiro Ano – R3
- Necropsia, mínimo de 20% da carga horária anual;
- Perícia necroscópica 25% da carga horária anual;
- Psicopatologia forense 7%;
- Avaliação Criminológica Penintenciária 7% da carga anual;
- Toxicologia forense 3,5% da carga horária anual;
- Laboratório de Medicina Legal e criminalista 4% da carga horária anual.
Atividades teóricas complementares: mínimo de 10% da carga horária anual. Disc de casos periciais Estágios/Cursos
obrigatórios: Noções de Direito: Direito Penal e Processo Penal, Direito Civil e Processo Civil e Direito do Trabalho e
legislações específicas. Perícias Médico-Legais, Bioética, Patologia e Fisiologia do Trabalho, Metodologia Científica e
Criminalística.
Estágios Opcionais: Em área pericial ou relacionado a medicina legal.
Cursos Opcionais: Informática Médica.
35 – MEDICINA NUCLEAR - R1, R2 e R3
Primeiro ano - R1
Introdução à estatística, Instrumentação nuclear, Proteção radiológica, Radiofarmácia, Radioensaios, Informática,
Aplicações clínicas em Medicina Nuclear atividade teórica (cardiovascular, digestivo, endócrino, genitourinário,
hamatológico, músculo-esquelético, nervoso, onco-infectologia, respiratório), Radiologia e Diagnóstico por Imagem
(anatomia radiológica normal e patológica, exames de laboratórios e estudos cintilográficos).
Segundo ano - R2
Medicina nuclear especializada: Cardiologia nuclear, Terapia em Medicina nuclear, cirurgias radioguiadas, Exames
realizados em Gama-câmara de coincidência e Tomografia por emissão de Pósitrons (PET SCAM). Radiologia II.
Terceiro ano - R3
Medicina Nuclear especializada: Cardiovascular; Aparelho Digestivo; Endócrino; Genitourinário, Oncologia; Músculoesquelético; Sistema Nervoso; Hematologia. RadiologiaIII.
Equipamentos mínimos: Câmara de cintilação tomográfica, calibrador de dose, monitor de área e estação de trabalho.
Número de procedimentos mínimos anuais: total de 1100. Osso 220; Perfusão miocárdica 220;
Tireóide 100; Rins 100; Gálio-67 10; Trato Digestivo 50; Pulmão 50; Outros 350; Terapias: hipertireoidismo 10;
carcinoma de tireóide 10; dor óssea 3.
36 – MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL - R1 e R2
1.Os Programas de Residência Médica em Medicina Preventiva e Social (RMPS) devem ser concebidas de modo a
permitir que o residente, ao final do estágio esteja apto a:
a)planejar, organizar e administrar serviços de saúde;
b)executar ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação a nível primário, de modo contínuo, como
integrante da equipe de saúde;
c)encaminhar, quando necessário, problemas de saúde a serviços especializados, mantendo a continuidade do
atendimento;
d)conhecer e utilizar métodos e técnicas de educação e participação comunitária em saúde;
e)desenvolver programas de preparação e utilização de recursos humanos em saúde;
f)analisar criticamente as características dos processos geradores dos problemas de saúde, suas relações com a
organização social (incluída as instituições de saúde) e as alternativas de solução.
2.A programação da RMPS deve contemplar um mínimo de atividades que englobe conhecimentos e práticas
referentes aos campos de:
a)epidemiologia
b)administração e planejamento
c)educação em saúde e desenvolvimento de recursos humanos
d)saúde ocupacional e ambiental
e)investigação em saúde coletiva
f)ciências sociais
g)prestação de serviços básicos de saúde.
3.As atividades de treinamento em serviços da RMPS devem ser desenvolvidas articuladamente nos seguintes níveis:
a)técnico-operacional: unidades de prestação de cuidados de saúde – posto de saúde, centro de saúde, unidade mista e
hospital;
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b)técnico-administrativo: órgãos de coordenação, planejamento, avaliação e supervisão, que compõem os sistemas
institucionais de saúde do setor público;
c)político-institucional: organismos e representações institucionais e lideranças sociais que constituem poder decisório
sobre questões de saúde.
d)as atividades a nível técnico-operacional podem ser desenvolvidas em uma mesma unidade de saúde representando,
contudo, critério de excelência do programa a inclusão de unidades de diferentes complexidades como locais de
treinamento.
e)as atividades a nível técnico-adminsitrativo podem ser desenvolvidas em uma única instituição (Secretaria Estadual de
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social), representando,
contudo, critério de excelência do programa a inclusão de órgãos de mais de uma instituição como locais de
treinamento.
4.Os programas de RMPS devem funcionar com base nos princípios de integração ensino-serviço e regionalização de
saúde, por meio de vinculação entre instituições acadêmicas e órgãos prestadores de serviços de saúde que, integrados ,
prestem cuidados de saúde de modo a manter um padrão de referência de 01 Residente para cerca de 5.000 pessoas que
demandem efetivamente tais cuidados.
5. O elenco mínimo de atividades de treinamento em serviço da RMPS inclui:
a)ações de vigilância epidemiológica e epidemiologia clínica;
b)elaboração e/ou análise de diagnósticos de nível de saúde e de sistema de prestação de serviços de saúde;
c)elaboração e/ou análise de planos e programas de saúde para níveis local e regional;
d)análise de planos e programas de saúde para níveis estadual e nacional;
e)participação em atividades de administração em nível local, regional e/ou central;
f)participação em programas de prestação de recursos humanos para a saúde;
g)participação em atividades de órgãos ou serviços de saúde ocupacional;
h)realização de atividades em programas de cuidados básicos de saúde e/ou outros programas prioritários de assistência
médica, tais como, saúde materno-infantil, controle de doenças transmissíveis, saúde mental, doenças degenerativas.
6. Tais atividades, agregadas a outras tantas programadas segundo as condições próprias de cada RMPS, devem ser
didaticamente agrupadas, de modo a perfazer um mínimo de 10% da carga horária anual em cada um dos seguintes
campos:
a)epidemiologia
b)administração e planejamento
c)educação em saúde e desenvolvimento de recursos humanos
d)saúde ocupacional e ambiental
e)investigação em saúde coletiva
f)prestação de serviços básicos de saúde a pessoas.
7. As atividades de investigação em saúde coletiva devem se constituir em mecanismos de articulação das atividades de
treinamento em serviços da RMPS, bem como das atividades didáticas complementares, em especial como forma de
aplicação do instrumental teórico-metodológico fornecido pelo ensino de ciências sociais.
8. As atividades didáticas complementares, perfazendo um mínimo de 10%, ou um máximo de 20% da carga horária
anual do programa, poderão ser organizadas em duas modalidades alternativas ou combinadas de planos de ensino:
a)um conjunto de disciplinas cujos conteúdos englobam conhecimentos correspondentes, no mínimo, aos campos da
Medicina Preventiva e Social;
b)um programa de atividades teórico-práticas (seminários, discussões de grupo, estudos dirigidos, sessões clínicoepidemiológicas) cujos conteúdos sejam definidos em função de problemas concretos ou questões levantadas a partir
da experiência e do desenvolvimento do treinamento em serviço.
9. Em tais planos de ensino, deve assumir importância relevante o ensino das ciências sociais, cujo objetivo
fundamental deve ser:
a)fornecer elementos teórico-conceituais para a compreensão das relações entre saúde e sociedade;
b)oferecer instrumental teórico-metodológico para o desenvolvimento de investigação em saúde.
10. O segundo ano da RMPS poderá ter composição de carga horária variável de acordo com o campo de interesse da
Medicina Preventiva e Social para o qual se orienta a formação do Residente, respeitando a carga horária anual mínima
de 2.300 horas.
37 – NEFROLOGIA - R1 e R2
a)unidade de internação: mínimo de 40% da carga horária anual ;
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b)ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)estágios obrigatórios: serviço de diálise e hemodiálise e de transplante renal;
e)estágios opcionais: serviço de nutrição e dietética, laboratório clínico, Patologia, Medicina Nuclear, Urologia ou
outros a critério da Instituição;
f)instalações e equipamentos: unidade de diálise e hemodiálise;
38 – NEUROCIRURGIA - R1, R2, R3, R4 e R5
Primeiro ano - R1
- Embriologia e Neuro-anatomia
- Fundamentos de Neurofisiologia Clínica
- Clínica Neurológica I e II
- Bioética e Responsabilidade Médica
Atividades Práticas de Neurologia Clínica
Enfermaria- Unidade de Internação – 30%
Ambulatório – 30%
Urgência e Emergência (plantões) – 15%
Eletrodiagnóstico e Líquor – 15%
Segundo ano - R2
- Neurorradiologia
- Clínica Neurocirúrgica I
- Técnica Neurocirúrgica I
- Anatomia Microcirúrgica I
- Bioética e Responsabilidade Médica
Atividades Práticas de Neurocirurgia
Enfermaria- Unidade de Internação – 30%
Ambulatório – 10%
Centro Cirúrgico - 30%
Pronto Socorro ( Plantão noturno de 12 horas) – 10%
Estágio obrigatórios – 10%
UTI
Cirurgia Experimental
Terceiro ano - R3
Neuropatologia
Neurorradiologia
Bases da Metodologia Cientifica
Clínica Neurocirurgia II
Técnica Neurocirúrgica II
Anatomia Microcirúrgica II
Bioética e Responsabilidade Médica
Atividades Práticas de Neurocirurgia
Hospital ou outra unidade de saúde onde a atividade será realizada
Enfermaria- Unidade de Internação –30%
Ambulatório-10%
Centro Cirúrgico-30%
Pronto Socorro (plantão noturno de 12 horas)- 10%
Estágios obrigatórios -10%
Quarto ano - R4
Neurorradiologia
Neuropatologia
Clínica Neurocirúrgica III
Técnica Neurocirúrgica III
Anatomia Microcirúrgica III
Bioética e Responsabilidade Médica
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Atividades Práticas de Neurocirurgia
Hospital ou outra Unidade de saúde onde a atividade será realizada
Enfermaria- Unidade de internação – 10%
Centro Cirúrgico – 30%
Pronto Socorro – 10%
Estágios obrigatórios – 10%
- Neurorradiologia Intervencioniosta
- Cirurgia Experimental
- Neuropatologia
Quinto ano - R5
Consolidação de experiência cirúrgica
Atividades em áreas de atuação: cirurgia de coluna e nervos periféricos, neurocirurgia pediátrica, funcional, vascular,
base de crânio, neuro-oncologia e neurorradiologia.
Bioética e Responsabilidade Médica
Atividades Praticas de Neurocirurgia
- Enfermaria- unidade de internação – 30%
- Ambulatório- 10%
- Centro Cirúrgico- 40%
- Estagio obrigatório – 10%
- Cirurgia experimental
Atividades Didático-teóricas
As seguintes atividades didático-teóricas deverão integrar o programa de cada ano, com 10 % da carga horária total.
Reuniões Clínicas e Anátomo-Clínicas
Estudos dirigidos
Seminários
Conteúdos dos programas:
Embriologia
- Formação e diferenciações do tubo neural.
- Desenvolvimento do esqueleto craniofacial e vertebral.
- Desenvolvimento do sistema vascular.
- Diferenças básicas do Sistema Nervoso do feto, crianças e adultos.
- Correlação entre os defeitos embriológicos e principais síndromes clínicas.
Neuro-anatomia
- Componentes do sistema nervoso e suas principais divisões.
- Crânio, coluna vertebral e meninges.
- Anatomia descritiva, micro e macroscópica, das estruturas do sistema nervoso central.
- Anatomia vascular do encéfalo e medula.
- Organização funcional do SNC: núcleos e vias.
- Sistema ventricular, espaço subaracnóideo e cisternas.
- Nervos cranianos e sistema nervoso periférico.
- Sistema Nervoso Autônomo.
- Sistema límbico.
Neurofisiologia
- Função da célula nervosa e da célula glial; aspectos moleculares da célula nervosa.
- Fluxo sangüíneo cerebral e metabolismo cerebral.
- Fisiologia da produção e circulação liquórica; barreiras encefálicas.
- Regulação da pressão intracraniana.
- Fisiologia da sensibilidade geral; dor, tato, temperatura e propriocepção.
- Fisiologia da sensibilidade especial: olfação, visão, audição e gustação.
- Controle segmentar e supra-segmentar da motricidade.
- Funções corticais superiores; correlações clínicas.
- Sistema reticular ativador ascendente.
- Princípios da avaliação eletrofisiológica clínica: EEG, EMG e Potenciais Evocados.
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Neurologia Clínica I – (Semiologia)
Elaboração da história clínica: motivo de consulta, antecedentes da doença atual, antecedentes pessoais e
heredofamiliares, doença atual, exame físico.
Exame geral: fácies, atitudes e marcha.
Nervos Cranianos: olfatório, óptico, mobilidade ocular, trigêmeo, facial, acústico-vestibula glossofaríngeo, vago,
acessório e hipoglosso.
Motricidade: Tônus muscular: origem, regulação e alterações. Síndromes hipo e hipertônicas.
Hipertonia piramidal e extrapiramidal.
Motricidade voluntária: força muscular. Alterações. Hemiplegias, paraplegias e monoplegias.
Trofismo. Inspeção e palpação. Alterações da pele e anexos. Alterações dos músculos.
Coordenação. Estática e dinâmica. Sinal de Romberg. Alterações. Ataxia: medular, cerebelar e vestibular.
Reflexos. Reflexos osteo-tendinosos ou profundos. Reflexos superficiais. Automatismo medular.
Clônus e sincinecias. Reflexos de postura ou tônicos.
Movimentos involuntários: coréia e atetose, tremor, tics, fibrilação, fasciculação e mioquimias.
Síndromes extrapiramidais.
Sensibilidade: Características gerais. Receptores mecanismos de transdução. Vias da sensibilidade.
Síndromes sensitivas mais importantes.
- Avaliação da consciência e do estado mental
- Linguagem. Articulação, emissão e produção. As afasias.
- A memória
- Apraxias e agnosias.
- As síndromes neurológicas.
- Diagnóstico sindrômico, topográfico e etiológico.
- Semiologia do trauma.
Neurologia Clínica II
- Doença encéfalo-vascular isquêmica
- Doença encéfalo-vascular hemorrágica
- Comas: diagnóstico diferencial e tratamento
- Defeitos do desenvolvimento
- Facomatoses
- Neuropatias periféricas
- Síndromes miastênicas e Miastenia Gravis
- Distrofias musculares
- Esclerose Lateral Amiotrófica. Doença do Neurônio Motor
- Coréias agudas e crônicas
- Distonias, tics e discinesias
- Doença de Parkinson
- Epilepsia
- Meningoencefalites virais. Neuroviroses Lentas (Doença de Jakob-Creutzfeldt)
- Meningites Bacterianas
- Neurolues; Aids
- Demências
- Complicações nervosas do alcoolismo
- Doenças desmielinizantes
- Aspectos biológicos e clínicos dos tumores do SNC
Neuropatologia
Métodos de estudo anatomopatológico do sistema nervoso; colorações especiais;
Imunohistoquímica.
- Reação do sistema nervoso central aos principais processos patológicos: inflamatórios, desmielinizantes, traumáticos e
isquêmicos.
- Anatomia patológica dos tumores do sistema nervoso.
- Comportamento biológico dos tumores do sistema nervoso.
- Patologia das lesões vasculares do sistema nervoso.
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- Patologia das lesões traumáticas do SN.
- Patologia das lesões infecciosas e parasitárias do SN.
Neuro–radiologia
- Introdução: Definição de linhas, planos e projeções. Incidências: rotineiras e especiais
- Anatomia radiológica do crânio em projeções: lateral, frontal e basal
- Radiologia simples do crânio patológico:
a)Anomalias congênitas
b)Hipertensão intracraniana
- Anatomia de coluna vertebral
- Princípios da formação da imagem tomográfica
- Princípios da formação da imagem em ressonância magnética
- Angiografia cerebral: estudo dos quatro vasos
- Tomografia computadorizada do crânio e da coluna
- Mielografia e angiografia medular
- Ressonância magnética encefálica e medula
Clínica Neurológica Cirúrgica I
- Pré e pós-operatório em neurocirurgia
- Terapia intensiva: princípios gerais de Neurointensivismo
- Princípios gerais em neuroanestesia
- Hipertensão intracraniana.
- Lesões congênitas do encéfalo e da medula espinhal
- Hidrocefalias
- Traumatismo cranioencefálico
- Traumatismo raquimedular
- Traumatismo de plexos e nervos periféricos
- Princípios básicos no atendimento ao paciente politraumatizado: ATLS
Clínica Neurocirúrgica II
- Hérnias discais / Espondilose
- Abscesso / empiema intracraniano
- Processos parasitários cerebrais e medulares
- Isquemia cerebral
- Hemorragia parenquimatosa espontânea
- Tumores ósseos do crânio e da coluna vertebral
a)Tumores supra e infratentoriais
b)Tumores raquianos e medulares
- Terapia adjuvante: quimioterapia, radioterapia, radiocirurgia do SNC
Clínica Neurocirúrgica III
- Neurocirurgia funcional
- Aneurismas cerebrais
- Malformações arteriovenosas do encéfalo e da medula espinhal
- Tumores da base do crânio
- Princípios de neuroendoscopia
Técnica Neurocirúrgica I
- Princípios gerais da cirurgia craniana
a)Iniciação no campo operatório
b)Traumatismo cranioencefálico
c)Hidrocefalias
d)Malformações congênitas encefálicas
- Princípios gerais da cirurgia raquimedular
a)Traumatismo raquimedular
b)Malformações congênitas raquimedulares
Técnica Neurocirúrgica II
- Introdução à microcirurgia: Treinamento básico em laboratório
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- Cirurgia dos tumores ósseos do crânio
- Cirurgia dos tumores encefálicos
a)Gliomas
b)Meningiomas de Superfície
c)Metástases
- Cirurgia dos Tumores Raquimedulares
- Cirurgia dos Nervos Periféricos
Técnica Neurocirúrgica III
- Microcirurgia
a)Exercícios Complexos em laboratório
b)Desenvolvimento das técnicas no campo operatório
- Cirurgia dos tumores cranioencefálicos
a)Tumores profundos
b)Tumores da base do crânio
- Cirurgia vascular
a)Intracraniana: aneurismas e malformações vasculares
b)Raquiana: malformações vasculares raquimedulares
- Neurocirurgia funcional
a)cirurgia da dor
b)Estereotaxia (movimentos anormais, dor e biópsias)
c)Tumores da hipófise
d)Cirurgia da epilepsia
- Princípios da abordagem endoscópica.
Microneurocirurgia em Laboratório
- Microscópio: uso e cuidados
- Instrumentação microcirúrgica
- Anatomia microcirúrgica
- Técnicas microcirúrgicas de dissecação
- Sutura microcirúrgica
- Treinamento em cobaias
Bioética
- Definição de Bioética com a Ética, Deontologia e Diceologia
- Princípios básicos da Bioética
- O Código de Ética Médica
- Direitos Humanos e Ética das Relações
- Relação Médico – Paciente. Competências
- Limites éticos da intervenção sobre o ser humano
- Documentos Médicos: Aspectos Éticos e Legais
- Noções de Responsabilidade em Bioética
- Erro Médico
- Pesquisa Clínica: aspectos históricos e éticos
Metodologia Científica e Bioestatística
- A Metodologia. O método científico e a pesquisa
- As etapas de um trabalho cientifico
- Cálculo do tamanho mínimo da amostra
- Teste de significância para coeficientes de correlação e regressão
- A Redação de um trabalho científico
- Como redigir um artigo científico
- A leitura crítica de um artigo científico
- Conceitos e princípios básicos em Epidemiologia Clínica.
- Fontes de dados epidemiológicos e medidas. Descrição da variação de dados
- O estudo das causas na Investigação e Pesquisa
- Tamanho da amostra, randomização e teoria da probabilidade.
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- Avaliação do risco em estudos epidemiológicos
- Organização de dados quantitativos. Distribuição amostral das médias e distribuição normal ou de Gauss
- Organização de dados qualitativos
- Distribuição do qui-quadrado.
39 – NEUROLOGIA - R1, R2 e R3
Primeiro ano – Clínica Médica – R1
- Ambulatório de Clínica Médica – 06 semanas
- Enfermarias de Clínica Médica – 06 semanas
- Unidades de terapia Intensiva – 06 semanas
- Serviços de Urgência (Pronto Socorro) – 04 semanas
- Unidade Básica de Saúde – 04 semanas
- Plantões Semanais em Serviços de Urgência
- Estágios opcionais (22 semanas), preferencialmente nas áreas de Psiquiatria, Medicina Física e Reabilitação,
Infectologia e Oncologia Clínica.
Segundo e Terceiro anos – Programa Específico – R2 e R3
a)unidade de internação: mínimo de 30% da carga horária anual;
b)ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)estágios obrigatórios de eletroencefalografia, eletroneuromiografia, neuro-radiologia, laboratório de líquido céfaloraquídeo e Neuropediatria : mínimo de 15% da carga horária anual;
e)estágios opcionais: neuro-oftalmologia, otoneurologia e Medicina Física e Reabilitação;
f)instalações e equipamentos: patologia, laboratório de líquido céfalo-raquídeo, eletroencefalografi e eletromiógrafo.
40- NEUROLOGIA PEDIÁTRICA - R1 e R2
A área de atuação em Neurologia Pediátrica terá 2 (dois) anos de duração, devendo ser anos opcionais vinculados aos
Programas de Residência Médica em Pediatria ou Neurologia.
O acesso à área de atuação em Neurologia Pediátrica deverá dar-se mediante processo seletivo, cujo conteúdo
programático contemplará o da Residência Médica cumprido em Pediatria ou Neurologia reconhecido pela CNRM.
A Neurologia Pediátrica compreenderá o seguinte programa:
Primeiro ano - R1
a) Unidades de internação: 30% da carga horária – Semiologia e investigação diagnóstica de doenças
heredodegenerativas e metabólicas, epilepsia de difícil controle, doenças desmielinizantes e transtornos do movimento
(incluindo acidentes vasculares cerebrais), disrafismos espinais, cranioestenoses, hidrocefalia, e tumores do SNC e
periférico.
b) Atendimento ambulatorial: 20% da carga horária – epilepsia, distúrbios do desenvolvimento em geral, tais como
deficiência mental, principais síndromes genéticas, paralisia cerebral, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor de
diferentes tipos, transtorno do déficit de atenção/hiperatividade e distúrbios da aprendizagem.
c) Urgências e emergências: 15% da carga horária – atendimento de urgências e emergências em Pronto-Socorro
de Pediatria, tais como epilepsia, comas e outros distúrbios da consciência, infecções do SNC, hipertensão
intracraniana, traumatismos de crânio e paralisias agudas de diferentes naturezas.
d) Estágios em áreas correlatas: 15% da carga horária – enfermaria de Neurologia Geral, UTI de recuperação pósneurocirúrgica, colheita e análise do líquido cefalorraquiano, Eletroencefalografia.
e) Atividades em Unidade Básica de Saúde: 10% da carga horária – atendimento ambulatorial geral de Neurologia
Pediátrica em Posto da Rede Pública pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS).
f) Atividades teórico-práticas: 10% da carga horária total – conferências, seminários, revisões bibliográficas,
discussões de casos clínicos, cursos de neuroanatomia, neurofisiologia, fisiopatologia e semiologia das principais
síndromes neurológicas, noções de estatística, metodologia científica, bioética, atividades estas desenvolvidas com
amplo acesso à Internet.
Segundo ano – R2
a) Unidades de internação: 30% da carga horária - atividades práticas de orientações diagnósticas e terapêuticas nas
enfermarias de Neurologia e Neurocirurgia Pediátricas, na Unidade de Neonatologia, e atendimento de Interconsultas
para outras áreas pediátricas ou outros Departamentos da Instituição.
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b) Atendimento ambulatorial: 20% da carga horária – atendimento em ambulatórios gerais e especializados, tais
como de epilepsia de difícil controle, neoplasias, doenças metabólicas e heredodegenerativas, cefaléia e doenças
neuromusculares.
c) Urgências e emergências: 15% da carga horária – atendimento de emergências neurológicas em Pronto-Socorro
de Peditaria, enfermarias, UTI, Unidades de Terapia Semi-intensiva, Berçário de casos externos, como suporte e
orientação aos residentes do primeiro ano.
d) Estágios em Áreas Correlatas: 15% da carga horária total – vídeo-EEG, neurorradiologia, eletroneuromiografia.
e) Atividades em Unidade Básica de Saúde: 10% da carga horária – atendimento ambulatorial geral de neurologia
pediátrica em Posto da Rede Pública pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS).
f) Atividades teórico-práticas: 10% da carga horária total – conferências, seminários, discussões de casos clínicos,
revisões bibliográficas, cursos de neuropatologia e de afecções básicas em Neurologia Pediátrica (encefalopatias
progressivas e não progressivas, afecções neurológicas do recém-nascido, epilepsia, neuroectodermoses, doenças
desmielinizantes, meningites e encefalites, doenças neuromusculares, cefaléia, transtorno do déficit de atenção e outros
distúrbios do desenvolvimento, tumores do SNC e periférico).
INSTALAÇÕES E RECURSOS DE SUPORTE ESPECÍFICOS DISPONÍVEIS
-Unidade de internação, Pronto-Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade Neonatal, Ambulatórios gerais e
especializados de Neurologia Pediátrica.
-Laboratório de Análises Clínicas e Líquido Céfalo-Raquídeo
-Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia
-Neurimagem: Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Angiografia
- Anatomia Patológica
-Fisiatria e Reabilitação
41 – NUTROLOGIA - R1 e R2
Primeiro ano - R1
a)Unidade de internação: enfermaria , mínimo de 40% carga horária anual.
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual, compreendendo ambulatórios gerais, ambulatórios de
especialidades (geriatria, gastroenterologia, obesidade, oncologia);
c)Unidade de terapia intensiva: mínimo 5% da carga horária anual;
d)Unidade de emergência: mínimo de 5% da carga horária anual
e)Cursos obrigatórios: avaliação nutricional; distúrbios de conduta alimentar, nutrição integral, nutrição parenteral;
f)Atividades teóricas (incluindo os cursos obrigatórios), reuniões clínicas e discussão de casos : mínimo de 5% da carga
horária anual;
Segundo ano - R2
a)Unidade de internação; mínimo 20% da carga horária anual
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual
c)Estágios obrigatórios: centro cirúrgico; unidade de preparo de nutrição parenteral (40h); unidade de preparo de
nutrição enteral (40h);
d)Atividades teóricas: mínimo de 5% da carga horária anual
e)Treinamento em centro cirúrgico deverá abranger: cateterização venosa profunda, acompanhamento de cirurgia de
obesidade;
f)Estágios opcionais: laboratório de lípides, proteínas e vitaminas; laboratório de nutrição; ambulatório de
aminoácidopatias; ambulatório de enterectomizados.
-Número mínimo de procedimentos por ano – 100 avaliações de estado nutricional ; 100 prescrições
de nutrição enteral; 100 prescrições de nutrição parenteral; 30 bioimpedâncias; 20 cateterizações de veia profunda;
acompanhamento clínico de 40 pacientes pós-cirurgia de obesidade.
-Equipamentos necessários: balanças e estadiômetros; caliper skinfolder; bioimpedanciômetro; bombas de infusão de
nutrição parenteral e de nutrição enteral.
42- OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA - R1, R2 e R3
Primeiro ano - R1
1 – Atendimento na Atenção Primária/Rede Básica de Saúde
O Programa compreenderá treinamento em:
a)Gestação de baixo risco: história clínica, exames físico geral, ginecológico e obstétrico e interpretação de exames
complementares. Avaliação clínica da vitalidade fetal. Diagnóstico dos desvios da normalidade.
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b)Puerpério tardio: aconselhamento do futuro reprodutivo, orientação clínica e anticoncepcional e acompanhamento
das modificações gravídicas locais e gerais. Retorno à fertilidade. Amamentação e seu papel na fertilidade. Indicação e
prescrição de métodos anticoncepcionais para o puerpério.
Acompanhamento de situações patológicas presentes durante a gestação e o puerpério.
c)Ginecologia geral: diagnóstico e prevenção de afecções genitais clínicas, infecciosas e cirúrgicas.
d)Métodos anticoncepcionais: inserção de DIU e implantes subdérmicos, administração de anticoncepcionais injetáveis
e hormonais orais, assim como métodos de barreira.
e)Prevenção do câncer ginecológico e mamário: exame clínico, colposcópico e avaliação de exame mamográfico.
f)Período de estágio: 15% da carga horária.
2 – Urgência e Emergência – Capacitação em Pronto Atendimento Obstétrico Pronto Socorro: Avaliação do trabalho
de parto, inclusive prematuro. Avaliação e propedêutica de idade gestacional e vitalidade fetal. Diagnóstico do trabalho
de parto para internação hospitalar.
Atendimento às urgências obstétricas. Atendimento de abortamento. Avaliação de intercorrências clinicas na gestação
que demandem consultas em pronto socorro. Atendimento de distúrbios puerperais tardios.
- Período de estágio: 15% da carga horária.
3 – Unidade de Internação
a)Puerpério normal: assistência ao puerpério normal; lactação – fisiologia e assistência, distúrbios da amamentação,
supressão da lactação, lactação e contracepção.
b)Patologia do puerpério: infecção puerperal, abordagem etiológica e sindrômica, formas clínicas, diagnóstico e
tratamento, assistência e condução de complicações obstétricas pós-operatórias.
c)Hemorragia puerperal: diagnóstico e tratamento. Tromboembolismo puerperal.
d)Afecções ginecológicas gerais: Indicação de tratamento clínico e/ou cirúrgico das principais afecções ginecológicas
gerais. Cuidados pré e pós-operatórios. Diagnóstico e acompanhamento das principais complicações clínicas ou
cirúrgicas em Ginecologia.
- Período de estágio: 15% da carga horária.
4 – Centro Obstétrico
a) Condução e assistência ao parto e puerpério imediato de gestantes de baixo e de alto risco .
Indução de parto. Procedimentos operatórios (cesárea, fórcipe de alívio e abreviação, esterilização tubária).
Interpretação da monitorizações anteparto e intraparto. Procedimentos relacionados com o atendimento de puérperas e
com abortamento e interrupção de gestação.
b) Atuação em sala de recepção de recém-nascido, com realização de procedimentos de pequena complexidade.
- Período de estágio: 20 % da carga horária.
5 – Centro Cirúrgico
Procedimentos cirúrgicos em afecções benignas no trato genital e urinário inferior. Cirurgias vaginais e abdominais
eletivas de pequeno e médio porte, incluindo situações de urgência.
- Período de estágio: 20% da carga horária.
6 – Plantão em Obstetrícia e Ginecologia
Internação de gestantes em trabalho de parto, acompanhamento e atendimento aos partos normais e operatórios.
Participação em procedimentos de curetagem uterina pós-aborto e manejo clínico do abortamento. Participação em
cirurgias, de urgência/emergência.
- Período de estágio: durante o primeiro ano de residência, sob a forma de plantões, com participação de todos os
residentes de primeiro ano.
Segundo Ano – R2
1 – Ambulatório e Unidade de Internação nas Especialidades
a) Obstetrícia
Assistência pré-natal: afecções clínicas intercorrentes, doenças maternas e/ou fetais, atendimento interdisciplinar,
aconselhamento gestacional, indicação de exames subsidiários para situaçõe específicas durante a gestação, atendimento
multidisciplinar das afecções clínicas ou cirúrgicas durante a gravidez de risco.
Atenção integral à grávida adolescente: acompanhamento da gestante adolescente durante o prénatal, enfocando a
fisiologia do desenvolvimento normal da gestação e do concepto às necessidades médicas, psicológicas e sociais da
adolescente; diagnóstico precoce, orientação e tratamento das situações patológicas mais comuns em gestantes
adolescentes, no atendimento puerperal tardio e remoto às adolescentes, com aconselhamento de futuro reprodutivo,
orientação clínica e anticoncepcional, na amamentação e seu papel na fertilidade. Indicação e prescrição de métodos
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anticoncepcionais para o puerpério. Inserção de DIU.
- Período de estágio: 20 % da carga horária.
b) Ginecologia
Fisiologia infanto-puberal, modificações fisiológicas e distúrbios ginecológicos da adolescência.
- Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e vulvovaginites recorrentes; diagnóstico clínicolaboratorial e
interpretação microbiológica e sorológica das DST e AIDS, tratamento medicamentoso/cirúrgico.
- Diagnóstico e tratamento das disfunções endócrinas.
- Fisiopatologia do climatério, com ênfase nos aspectos clínicos, propedêutica, tratamento e principais complicações
metabólicas.
- Indicação e interpretação de exames de rastreamento e diagnósticos das doenças mamárias (mamografia, ultrasonografia etc), e indicação e realização de cirurgias de pequeno porte.
- Diagnóstico clínico, tratamento de patologias benignas do trato genital inferior e colposcopia citológica no
rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de colo uterino, vagina, vulva, endométrio e ovário, na avaliação,
controle e tratamento de doença trofoblástica e coriocarcinoma.
- Atendimento pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica e solicitação e interpretação dos exames complementares.
- Período de estágio: 20% da carga horária.
2 – Pronto Socorro/Ginecologia
Atendimento de urgência de pacientes com doenças ginecológicas benignas e malignas.
- Período de estágio: 10% da carga horária.
3 – Unidade de Terapia Intensiva
Acompanhamento de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva; métodos propedêuticos, hemoterapia, tratamento
dos vários estados de choque, suporte ventilatório e nutricional, antibioticoterapia e atendimento à parada cárdiorespiratória.
- Período de estágio: 10% da carga horária.
4 – Centro Obstétrico
Condução e assistência ao parto de gestante de baixo e alto risco. Condução de pacientes gestantes com patologias
relacionadas ou não à sua condição obstétrica (eclampsia, cardiopatias, nefropatias, etc). Procedimentos operatórios
(cesárea, fórcipe de rotação, parto pélvico e gemelar, circlagem de colo uterino). Interpretação de monetarizações ante e
intraparto. Atendimento cirúrgico de puérperas com complicações operatórias.
- Período de estágio: 10% da carga horária.
5 – Centro Cirúrgico
- Patologias benignas do trato genital e do trato urinário inferior; cirurgias vaginais e abdominais eletivas e de urgência.
- cirurgias mamárias de pequeno porte como exérese de nódulos benignos, de ductos principais e ressecção de tecido
mamário ectópico. Auxilio de cirurgias para o tratamento de neoplasias malignas de mama; mastectomia radical ou
radical modificada, biópsias de lesões suspeitas de mama, dirigidas por agulhamento estereotáxico, etc.
- cirurgias de pequeno e médio porte no tratamento de doenças ginecológicas malignas.
- Procedimentos diagnósticos e terapêuticos laparoscópicos e histeroscópicos.
- Período de estágio: 15% da carga horária.
6 – Ultra-sonografia
Treinamento nas técnicas de imagem utilizadas em Obstetrícia e Ginecologia, capacitando o residente de segundo ano a
indicar e interpretar exames ultra-sonográficos, bem como acompanhar a realização de procedimentos como
agulhamento mamário, biópsias guiadas por ultra-som e interpretar mamografias e outros exames relacionados com a
propedêutica mamária.
- Período de estágio: 10% da carga horária.
7 – Plantões
- Internação de gestantes em trabalho de parto, acompanhamento e atendimento aos partos normais e operatórios.
Participação como assistente em cirurgias ginecológicas de urgência/emergência.
- Orientação sob supervisão docente, aos residentes de 1º ano e internos com a participação de todos os residentes de
segundo ano.
Terceiro ano – R3
1 – Ambulatórios e Unidades de Internação
a) Obstetrícia
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- Assistência pré-natal a gestantes com patologias clínicas intercorrentes, patologias obstétricas ou mal-formação
fetal. Atendimento multidisciplinar e aconselhamento gestacional. Indicação de exames subsidiários para
acompanhamento da saúde materna e fetal.
- Reconhecimento das principais malformações fetais, identificando os grupos de risco, os diagnóstico sindrômico,
anatômico e etiológico, a condutas obstétrica e perinatal. Treinamento no exame ultra-sonográfico morfológico
obstétrico.
- Atendimento a pacientes de mau resultado reprodutivo, tais como aborto habitual, restrições de crescimento infrauterino e óbito fetal recorrente, identificando a etiologia e propondo terapêuticas pertinentes. Identificar a síndrome
antifosfolipídica e alterações auto-imunes de importância para a reprodução.
- Período de estágio: 15% da carga horária.
b) Ginecologia
- Ginecologia infanto-puberal com ênfase nos aspectos psicológicos, anticoncepção, prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis, irregularidades menstruais, vulvovaginites e prevenção e tratamento de patologias mais
comuns dessa faixa etária.
- Cinética miccional normal e patológica. Diagnóstico clínico e subsidiário da incontinência urinária. Tratamentos
medicamentosos, fisioterápico e cirúrgico das distopias genitais e disfunções urinárias.
- Indicação e interpretação dos procedimentos propedêuticos e terapêuticos da infertilidade conjugal.
- Diagnóstico e tratamento das afecções endócrinas do eixo hipotálamo-hipófisário e ovarianas.
Manejo das disfunções menstruais em pacientes com afecções não-ginecológicas.
- Indicação e interpretação de exames subsidiários no rastreamento e diagnóstico das doenças da mama, como:
mamografia. Realização de punção-biópsia aspirativa e biópsia cirúrgica de mama.
Diagnóstico de doenças benignas e malignas. Indicação e realização de cirurgias para o tratamento do câncer de mama.
- Doenças ginecológicas malignas, rastreamento e diagnóstico e afecções ginecológicas malignas.
Estadiamento e tratamento do câncer de colo uterino, vagina, vulva, endométrio e ovário.
Avaliação, controle e tratamento de doenças trofoblásticas e coriocarcionoma.
- Atendimento pré e pós-operatório das neoplasias malignas ginecológicas e mamária: (estadiamento cirúrgico do
câncer de colo, vulva, endométrio, ovário e mama; diagnóstico diferencial dos tumores ginecológicos e mamários;
solicitação e interpretação dos exames complementares).
- Tratamento adjunto (hormônio, químico e radioterápico) câncer ginecológico e mamário.
- Período de estágio: 25% da carga horária.
2 – Unidade de terapia Intensiva
Participação no atendimento às doentes graves, com aquisição de conhecimentos em métodos propedêuticos e
terapêuticos incluindo hemoterapia, tratamento dos vários tipos de choque, terapia ventilatória e nutricional, manejo de
antibioticoterapia e atendimento à parada cárdio-respiratória.
- Período de estágio: 10% da carga horária.
3 – Centro Obstétrico
Condução e assistência ao parto em gestantes com intercorrências relacionadas ou não à sua condição obstétrica
(eclampsia, cardiopatias, nefropatias, etc). Procedimentos operatórios (cesárea, fórcipe de rotação, parto pélvico e
gemelar, circlagem de colo uterino). Interpretação de monitorizações pré e intraparto. Atendimento de puérperas com
complicações clínicas e cirúrgicas.
- Período de estágio: 10% da carga horária.
4 – Centro Cirúrgico
- Procedimentos por via vaginal: histerectomia sem prolapso de cúpula pós-histerectomia. Cirurgias vaginais e a
abdominais para correção de incontinência urinária.
- Cirurgias para tratamento do câncer de mama: mastectomias, biópsias de áreas suspeitas dirigidas ou não por
agulhamento estereotáxico, etc.
-Realização de cirurgia para o tratamento do câncer ginecológico em estádios iniciais e seguimento pós-tratamento.
-Procedimentos cirúrgicos laparoscópicos e histeroscópicos.
-Período de estágio: 25% da carga horária.
5 – Ultra-sonografia
Interpretação e acompanhamento de exames ultra-sonográficos para diagnóstico de patologias obstétricas,
ginecológicas, oncológicas pélvicas e mamárias. Avaliação de gestações normais e d alto risco. Realização de ecografias
em situações de emergência em obstetrícia e ginecologia.
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Diagnóstico de tumores ginecológicos e mamários.
- Período de estágio: 10% da carga horária.
6 – Plantões
Os plantões deverão se desenvolver em unidades de pronto-atendimento, enfermarias e centro cirúrgico. Internação de
gestantes em trabalho de parto, acompanhamento e atendimento aos partos normais e operatórios. Participação em
cirurgias de urgência/emergência. Orientação, sob supervisor, de residentes de 1º e 2º ano e de internos.
- Período de estágio: durante todo o ano, com participação de todos os residentes de terceiro ano.
Atividade Teórica – Conteúdo Programático
1 – Obstetrícia
O conteúdo será oferecido durante 06 meses do ano, com a participação de todos os residentes.
Listagem mínima de temas de Obstetrícia para o conteúdo teórico:
a)Embriologia e desenvolvimento fetal;
b)Modificações fisiológicas da gestação;
c)Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal;
d)Diagnóstico da gravidez/Propedêutica clínica e laboratorial;
e)Abortamento espontâneo;
f)Abortamento habitual;
g)Abortamento infectado e choque séptico (de causa obstétrica);
h)Gestação ectópica;
i)Doença trofoblástica gestacional;
j)Assistência pré-natal normal e alto risco;
k)Assistência ao parto;
l)Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal;
m)Avaliação da vitalidade fetal;
n)Indução e condução ao parto;
o)Assistência ao puerpério;
p)Puerpério patalógico (infecção, hemorragia, etc.)
q)Distocias mecânicas;
r)Prematuridade;
s)Gestação prolongada;
t)Discinesia;
u)Apresentação anômalas;
v)Gemelidade
w)Isoimunização ao Fator Rh;
x)Sofrimento fetal agudo;
y)Rotura prematura das membranas;
z)DPP, Placenta prévia, Rotura uterina;
aa)Hipertensão na gestação;
bb)Avaliação do crescimento fetal e crescimento intra-uterino retardado;
cc)Coagulopatia;
dd)Morte fetal intra-útero;
ee)Diabete melito na gestação;
ff)Infecção pré-natal não virótica;
gg)Interrupção da gestação
hh)Cardiopatia na gestação;
ii)Terapêutica medicamentosa na gestação;
jj)Nefropatia na gestação;
kk)Noções gerais de Cardiotocografia, Ultrassonografia e Dopplerfluxometria.
2 –Ginecologia
O conteúdo será oferecido durante 06 meses do ano, com participação de todos os residentes.
Listagem mínima de temas de Ginecologia para o conteúdo teórico:
a)Embriologia a anatomia do aparelho urogenital feminino;
b)Fisiologia menstrual – controle neuroendócrino;
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c)Esteroidogenese;
d)Semiologia ginecológica;
e)Desenvolvimento puberal normal e anormal;
f)Malformação genital;
g)Planejamento familiar – métodos anticoncepcionais;
h)Amenorréia;
i)Sangramento genital;
j)Hemorragia uterina disfuncional;
k)Vulvovaginite;
l)D.S.T.;
m)Doença inflamatória pélvica;
n)Dor pélvica crônica;
o)Incontinência urinária;
p)Miomatose uterina;
q)Endometriose;
r)Dismenorréia;
s)Síndrome Pré-Menstrual;
t)Climatério;
u)Patologia Benigna da Mama;
v)Infertilidade conjugal;
w)Sexualidade;
y)Oncologia ginecológica;
z)Endoscopia.
3 – Temas de Atualização em Obstetrícia e Ginecologia
O conteúdo será oferecido durante todo o ano, com a participação de todos os residentes.
Para cumprir tal conteúdo, os programas de Residência Médica em Obstetrícia e Ginecologia
poderão utilizar:
- Discussões de casos clínicos;
- Sessões de treinamento em temas da prática tocoginecológica;
- Seminários;
- Reuniões de Revisão Bibliográfica;
- Cursos abordando temas de ética, bioética, epidemiologia e bioestatística;
- Sessões anátomo-clínicas;
4 – Outras atividades de orientação e supervisão
- Discussão com supervisão docente dos casos atendidos nos ambulatórios;
- Discussão didática, com visita às enfermarias;
- Supervisão docente em cirurgia obstétrica e ginecológica;
- Participação em pesquisa, com supervisão docente;
- Participação em cursos/jornadas/ Congressos da FEBRASGO, podem ser anexadas como conteúdo do programa,
desde que haja comprovação de participação efetiva do médico residente.
43– OFTALMOLOGIA - R1, R2 e R3
a)Unidade de Internação: mínimo de 5% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 40% da carga horária anual;
c)Centro cirúrgico: mínimo de 20% da carga horária anual;
d)Urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
e)Centro de saúde: mínimo de 5% da carga horária anual;
f)Estágios obrigatórios: neurooftalmologia, cirurgia refrativa, prevenção da cegueira e reabilitação visual, órbita,
doenças externas, estrabismo, úvea, patologia ocular, glaucoma, refração e lente de contacto e retina;
g)Instalações e equipamentos:
1.Consultório oftalmológico básico completo inclusive para deficiência visual e prevenção da
cegueira e áreas especializadas: segmento anterior (patologia externa e catarata), glaucoma, estrabismo, refração, retina e
vítreo, lente de contacto, úvea, visão subnormal, plástica ocular, órbita, motilidade extrínseca e vias lacrimais, urgências
e emergências;
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2.Centro cirúrgico completo para cirurgia com anestesia geral e material cirúrgico mínimo para cirurgia de catarata,
estrabismo, glaucoma, descolamento de retina, vitrectomia e transplante de córnea.
h)Para o treinamento de cada médico residente são exigidos, no mínimo, 1.000 (mil) atendimentos clínicos e 50
(cinqüenta) procedimentos cirúrgicos por ano.
44 – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - R1, R2 e R3
a)Unidade de Internação: no mínimo 10% da carga horária anual;
b)Ambulatório: no mínimo 25% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: no mínimo 20% da carga horária anual;
d)Centro cirúrgico: no mínimo 25% da carga horária anual;
e)Estágios obrigatórios: medicina física e reabilitação, neurologia e reumatologia;
f)Estágios opcionais: laboratório de biomecânica, técnica operatória e cirurgia experimental, genética médica, oficina
ortopédica, diagnóstico por imagem, microcirurgia, Angiologia e cirurgia Vascular ou outros a critério da Instituição;
g)O treinamento do médico residente deverá ser obrigatoriamente na área de Ortopedia e Traumatologia, sendo que o
treinamento em traumatologia não deverá exceder 70% do total.
45 – OTORRINOLARINGOLOGIA - R1, R2 e R3
a)Unidade de Internação: mínimo de 15% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 25% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 20% da carga horária anual;
d)Centro cirúrgico: mínimo de 20% da carga horária anual;
e)Estágios obrigatórios: bucofaringologia, estomatologia e laringologia, otologia e otoneurologia, rinologia e
sinusologia, tumores da face, pescoço e base do crânio, cirurgia do trauma e estética facial, urgências e emergências em
otorrinolaringologia;
f) Instalações e equipamentos: audiômetro; impedanciômetro; material para audiometria
condicionada; eletronistagnômetro; potencial evocado auditivo; telescópio nasal 30°; telescópio laríngeo 70° e nasofaringo-laringoscópio flexível.
46 – PATOLOGIA - R1, R2 e R3
Primeiro ano - R1
a)Necropsia: realização de exame macroscópico, preparo de peças, microscopia e emissão de laudo anatomopatológico,
perfazendo 40% da carga horária anual mínima;
b)Patologia cirúrgica: realização de exames macro e microscópicos de peças cirúrgicas e biópsias com elaboração dos
laudos e correlação anátomo-cirúrgico; exame anatomopatológico no intra e no pós-operatório; indicação de técnicas
especiais para complementação diagnóstica perfazendo 20% carga horária anual;
c)citopatologia: estudo de espécimes obtidos de esfoliação, punção e líquidos cavitários perfazendo 20% carga horária
anual ;
d)Estágios obrigatórios: técnicas histológicas, registro , arquivo , codificação dos espécime informática e sessões
anatomo-clínicas perfazendo cerca de 15% da carga horária anual.
Segundo ano - R2
a)Necropsia perfazendo 20% da carga horária anual
b)Patologia cirúrgica perfazendo 50% da carga horária anual
c)Citopatologia perfazendo 15% da carga horária anual
d)Estágios obrigatórios: Administração de laboratório. Medicina legal (60 horas ), sessões anatomoclinicas perfazendo
10 a 15 % da carga horária anual.
Terceiro ano – R3
a)Necropsia de patologia fetal perfazendo 15% da carga horária anual
b)Patologia cirúrgica perfazendo 25% da carga horária anual
c)Citopatologia perfazendo 20% da carga horária anual
d)Treinamento em especialidades, 30% da carga horária anual
e)Sessões anatomo-clínicas perfazendo 5 a 10% da carga horária anual
Atividades teóricas complementares da Residência Médica – 10% da carga horária total do programa, distribuídos nos 3
anos de duração do programa
47– PATOLOGIA CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL - R1, R2 E R3
Primeiro ano - R1
As atividades serão desenvolvidas nas áreas de:
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– Clínica Médica – Cardiologia – Endocrinologia
– Gastroenterologia – Hematologia – Infectologia
– Nefrologia – Reumatologia – Pediatria – Enfermaria de Pronto Socorro
– Obstetrícia e Ginecologia
Segundo ano - R2
Atividades no ambiente do Laboratório Clínico
– Hematologia, Coagulação e Citologia: 17,5% carga horária do programa
– Bioquímica e Urinálise: 17,5% carga horária do programa
– Microbiologia e Parasitologia: 17,5% carga horária do programa
– Sorologia, Imunologia e Hormônios: 17,5% carga horária do programa
– Formação técnica em atividades de coleta, triagem de amostras, instrumentação de laboratório, fluxograma de
execução de exames: 10% carga horária do programa
Terceiro ano - R3
Atividades no ambiente do Laboratório Clínico
–Líquidos Biológicos: pleural, peritoneal, pericárdico, céfalorraqueano, sinovial, derrames císticos e cavitários,
correspondendo a 17,5% da carga horária do programa
–Biologia molecular: 17,5% carga horária do programa
–Gestão Laboratorial; recursos humanos, gerenciamento, abastecimento, compras e planejamento
de custos, correspondendo a 10% da carga horária do programa
–Gestão de Qualidade: Atendimento a clientes, Controle interno e externo, Rastreabilidade, correspondendo a 10% da
carga horária do programa
–Informática Médica: Estatística, Sistema de informatização de laboratórios e Epidemiologia médica, correspondendo a
10% da carga horária do programa
Estágios opcionais na Instituição ou outro local, correspondendo a 10% da carga horária do programa.
48– PEDIATRIA - R1 e R2
Primeiro ano - R1
a)Unidade de internação geral: mínimo de 20% da carga horária anual. O médico residente deverá se responsabilizar
por no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) pacientes;
b)Ambulatório: mínimo de 40% da carga horária anual, compreendendo ambulatório geral de atenção primária à saúde,
desenvolvido preferencialmente em unidade básica de saúde ou ambulatório de hospital pediátrico geral e ambulatório
de especialidades pediátricas;
c)Urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
d)Neonatologia: no mínimo de 10% da carga horária anual, compreendendo sala de parto, alojamento conjunto e
berçário.
Segundo ano - R2
a)Unidade de internação: mínimo de 20% da carga horária anual. O médico residente deverá se responsabilizar por no
mínimo 05(cinco) e no máximo 10(dez) pacientes;
b)Ambulatório: mínimo de 25% da carga horária anual, compreendendo ambulatório geral de atenção à saúde ,
desenvolvido preferencialmente em unidade básica de saúde ou ambulatório de hospital pediátrico geral e ambulatório
de especialidades pediátricas;
c)Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)Neonatologia: mínimo de 10% da carga horária anual, compreendendo sala de parto, berçário de cuidados
intermediários e berçário de recém-nascidos de risco;
e)Cuidados intensivos (unidade de terapia intensiva) pediátricos e ou neonatal: mínimo de 10% da carga horária anual;
f)Cursos obrigatórios: atenção peri-natal (binômio mãe-feto e reanimação neonatal), treinamento em aleitamento
materno, controle de infecção hospitalar, controle de doenças imunopreveníveis, prevenção de acidentes na infância e
na adolescência, crescimento e desenvolvimento e atenção a saúde do adolescente;
g)Estágios opcionais: projetos comunitários de atenção à saúde, Genética médica, Dermatologia, Otorrinolaringologia,
Cardiologia, Reumatologia, ou outros a critério da Instituição;
h)Instalações e equipamentos: unidade de internação de pediatria geral, unidade básica ou ambulatório pediátrico geral,
unidade de cuidados intensivos, unidade de terapia intensiva pediátrica e/ ou neonatal, berçário e unidade neonatal.
49- NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
Corresponde ao item 40 desta Resolução.
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50– PNEUMOLOGIA - R1 e R2
a)Unidade de internação: mínimo de 20% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 30% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 15% da carga horária anual;
d)Estágios obrigatórios de provas funcionais respiratórias, terapia intensiva, broncoscopia, reabilitação respiratória,
alergia e imunologia, laboratório de investigação da tosse, distúrbio respiratório do sono: mínimo de 15% da carga
horária anual;
e)Estágios opcionais: Medicina Preventiva e Social em atividades de interesse da especialidade, Hemodinâmica,
Otorrinolaringologia ou outros a critério da Instituição.
51– PSIQUIATRIA - R1, R2 e R3
Primeiro ano – R1 (mínimo de 2.880 horas anuais)
1. Programação Didática
1.1 Ciências Básicas
1.2 Avaliação Diagnóstica
1.3 Terapêuticas: Biológicas- Psicossociais
1.4 Ética em Psiquiatria
1.5 Conhecimentos Gerais
1.6 Políticas públicas em saúde mental
1.7 Psicopatologia Geral.
2. Treinamento em Serviço – Estes estágios deverão ser desenvolvidos em:
2.1 Estágio em Enfermaria (mínimo 30% da carga horária anual)
2.2 Estágio em Neurologia (mínimo 5% da carga horária anual)
2.3 Clínica Médica (mínimo 5% da carga horária anual)
2.4 Estágio Ambulatorial (mínimo 30% da carga horária anual)
2.5 Emergência Psiquiátrica (mínimo 10% da carga horária anual)
2.6 Estágio Optativo à critério da Instituição.
Segundo ano – R2 (mínimo de 2.880 horas anuais)
3. Programação Didática
3.1 Ciências Básicas
3.2 Psicopatologia Especial
3.3 Psicoterapia
3.4 Psiquiatria da Infância e Adolescência
3.5 Abuso e Dependência de Drogas
4. Treinamento em Serviço – Estes estágios deverão ser desenvolvidos em:
4.1 Emergência em Psiquiatria (mínimo 10% da carga horária anual)
4.2 Interconsulta (mínimo 10% da carga horária anual)
4.3 Estágio em Ambulatório ou CAPS ou NAPS (mínimo 40% de carga horária anual); com obrigação de desenvolver
as seguintes áreas:
Dependência Química
Psiquiatria Geriátrica
Psiquiatria da Infância e Adolescência
Ambulatórios especializados (ex.: Esquizofrenia, Transtorno do Humor) Psiquiatria Geral
4.4 Treinamento em Psicoterapia (mínimo 10% de carga horária anual)
4.5 Estágio Optativo à critério da Instituição
Terceiro ano – R3 (mínimo de 2.880 horas anuais)
5. Programação Didática
5.1 Ciências Básicas
5.2 Psiquiatria Geriátrica
5.3 Psiquiatria Forense
5.4 Epidemiologia Psiquiátrica
5.5 Psiquiatria Comunitária
5.6 Conhecimentos Gerais
5.7 Metodologia Científica
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6.Treinamento em Serviço – Estes estágios deverão ser desenvolvidos em:
6.1 Estágio em Ambulatório (mínimo 50% da carga horária anual); sendo:
- Psiquiatria Geral
- Ambulatório especializado
- Área de atuação
6.2 Treinamento em Psicoterapia (mínimo 10% da carga horária anual)
6.3 Reabilitação (mínimo 10% da carga horária anual)
6.4 Estágio Optativo à critério da Instituição (mínimo 10% da carga horária anual)
II - Ao final da Residência o Residente deverá ser capaz de:
- Comunicar-se eficientemente e demonstrar atenção e comportamentos respeitosos ao interagir com os pacientes e
familiares.
- Reunir informação essencial e acurada sobre seus pacientes
- Tomar decisões de maneira informada acerca das intervenções diagnósticas e terapêuticas, com base nas informações
e preferências do paciente, nas evidências científicas atualizadas e no julgamento clínico.
- Desenvolver e executar planos terapêuticos.
- Aconselhar e instruir pacientes e familiares.
- Usar tecnologia da informação para embasar as decisões de tratamento e a educação do paciente.
- Executar com competência todos os procedimentos médicos e invasivos considerados essenciais para a área.
- Propiciar serviços de saúde que visem à prevenção dos problemas de saúde ou a manutenção da saúde.
- Trabalhar com profissionais de saúde, incluindo aqueles de outras disciplinas, para fornecer atendimento centrado no
paciente.
III. Recursos Educacionais
Para Instituições implementarem o Programa de Residência Médica em Psiquiatria deverão constar os seguintes
recursos educacionais:
a) Biblioteca atualizada com livros-texto:
1-Psiquiatria geral
2-Neurociências
3-Psicoterapia
4-Periódicos nacionais e internacionais de psiquiatria.
b) Internet e outros acessos eletrônicos.
c) Salas equipadas com equipamentos áudio-visuais.
d) Salas para atendimento clínico e psicoterápico.
IV. As competências a serem alcançadas serão as seguintes:
1. O residente demonstrará habilidade para executar e documentar um exame completo da história psiquiátrica de
pacientes culturalmente diversos, pacientes geriátricos, crianças e adolescentes:
-História psiquiátrica atual e passada.
-História sociocultural e educacional.
-História da família, incluindo aspectos etnoculturais e genealógicos.
-História de abuso de substâncias.
-História médica e revisão dos sistemas.
-Exame físico e neurológico.
-Exame completo do estado mental, incluindo avaliação do funcionamento cognitivo.
-História desenvolvimental.
2. Com base em uma avaliação psiquiátrica completa (veja item 1 logo acima), o residente demonstrará habilidade para
desenvolver e documentar o seguinte:
-Diagnóstico diferencial abrangente segundo o CID 10 e/ou DSM IV.
-Saber avaliar e identificar sintomas, sinais e déficits psicopatológicos.
-Formulação integrativa de casos que incluam questões neurobiológicas, fenomenológicas, psicológicas e socioculturais
envolvidas no diagnóstico e no controle.
-Plano de avaliação, incluindo exames laboratoriais, médicos e psicológicos adequados.
-Plano completo de tratamento abordando domínios biológicos e socioculturais.
3. O residente demonstrará habilidade para avaliar, discutir e documentar de maneira completa o potencial de o
paciente ferir-se ou ferir outras pessoas, bem como para intervir. Essa habilidade inclui o seguinte:
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Avaliação de risco.
Conhecimento de normas e dos procedimentos para o tratamento involuntário.
Intervenção efetiva para minimizar os riscos.
Implementação de métodos para prevenir autolesão ou lesão a outras pessoas.
4. O residente demonstrará habilidade para conduzir intervenções terapêuticas (ex.: intensificar a capacidade de coletar
e usar material clinicamente relevante através da conduta das intervenções de apoio) bem como executar intervenções
exploratórias e esclarecimentos.
5. O residente demonstrará habilidade para conduzir uma série de terapias individuais, bem como terapias de grupo e
família, usando para tanto modelos aceitos que sejam baseados em evidência, além de integrar essas psicoterapias ao
tratamento de modelo múltiplo, incluindo intervenções biológicas e socioculturais.
6. O residente demonstrará conhecimento dos principais transtornos psiquiátricos, incluindo idade, sexo e
considerações socioculturais com base na literatura científica e nos padrões de atuação. Esse conhecimento inclui o
seguinte:
-Epidemiologia do transtorno.
-Etiologia do transtorno, incluindo (quando conhecidos) fatores médicos, genéticos e socioculturais.
-Fenomenologia do transtorno.
-Experiência, significado e explicação da doença para o paciente e sua família, incluindo a influência dos fatores
culturais e das síndromes ligadas às culturas.
-Critérios de diagnóstico da CID 10 e DSM IV.
-Estratégias de tratamento eficazes.
-Curso e diagnóstico.
7. O residente demonstrará conhecimento dos medicamentos psicotrópicos, incluindo antidepressivos, antipsicóticos,
ansiolíticos, estabilizadores de humor, hipnóticos e outros. Esse conhecimento inclui o seguinte:
Ação farmacológica.
-Indicações clínicas.
-Efeitos colaterais.
-Interações medicamentosas (incluindo medicamentos alternativos, à base de ervas e vendidos livremente nas
farmácias).
-Toxidade.
-Práticas apropriadas para prescrição.
-Idade, sexo e variações etnoculturais.
8. O residente demonstrará conhecimento sobre o abuso de substâncias. Esse conhecimento inclui o seguinte:
-Ação farmacológica
-Sinais e sintomas de toxidade.
-Sinais e sintomas de tolerância e abstinência.
-Controle de toxidade, tolerância e abstinência.
-Epidemiologia, incluindo fatores socioculturais.
9. O residente demonstrará conhecimento do crescimento e do desenvolvimento humano, incluindo os
desenvolvimentos biológico, cognitivo e psicossexual normais, bem como os fatores socioculturais, econômicos,
étnicos, sexuais, religiosos/espirituais e familiares.
10. O residente demonstrará conhecimento da psiquiatria de emergência. Esse conhecimento inclui o seguinte:
-Suicídio.
-Intervenção de crises.
-Diagnóstico diferencial nas situações de emergência.
-Métodos de tratamento nas situações de emergência.
-Homicídio, estupro e comportamento violento.
11. O residente demonstrará conhecimento da ciência comportamental e da psiquiatria sociocultural. Esse
conhecimento inclui o seguinte:
-Teologia, antropologia e sociologia quando relacionados à psiquiatria clínica.
-Psiquiatria transcultural.
-Saúde mental da comunidade.
-Epidemiologia.
-Métodos de pesquisa e estatística.

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:43
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424326400000048574282
Número do documento: 21111119424326400000048574282

Num. 51225603 - Pág. 47

48
12. O residente demonstrará conhecimento das terapias psicossociais. Esse conhecimento inclui o seguinte:
-Todas as formas de psicoterapia (grupo, individual, familiar, comportamental e prática).
-Tratamento das disfunções de transtornos específicos.
-Relacionamento médico-paciente.
-Outras modalidades psicoterapêuticas.
13. O residente demonstrará conhecimento dos métodos de tratamento somático. Esse conhecimento inclui o seguinte:
-Farmacoterapia (conforme item 2 desta lista)
-Eletroconvulsoterapia (ECT)
-Outros procedimentos
14. O residente demonstrará conhecimento da avaliação do paciente e da seleção do tratamento.
Esse conhecimento inclui o seguinte:
-Testagem psicológica.
-Métodos laboratoriais usados na psiquiatria.
-Exame do estado mental.
-Entrevista de diagnóstico.
-Comparação e seleção do tratamento.
15. O residente demonstrará conhecimento da interconsulta psiquiátrica. Esse conhecimento inclui o seguinte:
-Síndromes específicas (ex.: reações ao estresse, transtornos pós-parto, síndromes da dor, reações pós-cirúrgicas e na
UTI).
-Aspectos psiquiátricos das doenças não-psiquiátricas.
-Complicações psiquiátricas do tratamento não-psiquiátrico.
-Transtornos psicossomáticos e somatopsíquicos.
-Modelos de interconsulta psiquiátrica.
16. O residente demonstrará conhecimento da psiquiatria de criança e adolescente. Esse conhecimento inclui o
seguinte:
-Avaliação de tratamento de crianças e adolescentes.
-Transtornos geralmente diagnosticados primeiro na infância ou na adolescência.
-Retardo mental e outros problemas do desenvolvimento.
17. O residente demonstrará conhecimento de psiquiatria forense.
18. O residente demonstrará conhecimento de psiquiatria administrativa e de sistemas de atendimento de saúde.
19. O residente demonstrará conhecimento da ética.
20. Capacidade de atualização.
O residente será capaz de:
-Rever e avaliar criticamente a literatura científica.
-Localizar, apreciar e assimilar evidências de estudos científicos relacionados com os problemas de saúde de seus
pacientes (saber fazer investigação bibliográfica, ex.: na Medline).
52 – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - R1, R2 e R3
a)Treinamento em serviço de radiologia geral: radiologia geral e contrastada, ultra-sonografia, mamografia, tomografia
computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética, radiologia intervencionista, técnicas de exame, urgências
e emergências : mínimo de 80% da carga horária anual;
b)Estágio opcional: medicina nuclear
c)Cursos obrigatórios: física médica e proteção radiológica e reanimação cardio-respiratória.
d)Instalações e equipamentos:
1.radiologia convencional com mesa de Bucky e Bucky vertical;
2.radiologia contrastada com mesa basculante e intensificação de imagem;
3.mamógrafo;
4.ultra-som de rotina e endocavitário com transdutores convexos e lineares;
5.Doppler colorido;
6.tomógrafo computadorizado.
e)Número mínimo de procedimentos e/ou laudos-relatórios exigidos por ano de treinamento para cada residente: 5000
53 – RADIOTERAPIA - R1, R2 e R3
Primeiro ano - R1

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:43
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424326400000048574282
Número do documento: 21111119424326400000048574282

Num. 51225603 - Pág. 48

49
Treinamento em serviço de Cancerologia, Clínica Médica, Patologia, Radioterapia clínica e princípios de
radiobiologia, física médica e informática.
Segundo ano - R2
Treinamento em radioterapia clínica, radiobiologia e física médica com treinamento de braquiterapia de baixa, média e
alta taxa de dose. Ressonância magnética e sistemas computadorizados de planejamentos. Evolução dos pacientes
tratados e urgências em radioterapia.
Terceiro ano – R3
Atendimento assistencial utilizando-se técnicas sofisticadas como radiocirurgia, terapia conformacionada, feixes de
intensidade modulada, técnicas de radiação de campos alargados e implantes intersticiais. Revisão do curso de física
médica.
Distribuição da carga horária anual mínima:
Ambulatório: 30% da carga horária total
Centro cirúrgico: 8% da carga horária total
Pronto socorro: 10% da carga horária total
Enfermaria: 30% da carga horária total
Estágios opcionais: 2% da carga horária total
Estágios obrigatórios até 10% da carga horária total: (Imagem 15%, oncologia clínica 15%, clínica médica/emergências
15%, ginecologia: 15%, cirurgia de cabeça e pescoço 15%, pediatria 7%, cirurgia torácica 6%, urologia 6%,
gastrocirurgia/coloproctologia 6%.)
Cursos obrigatórios até 10% da carga horária total: (Radioterapia clínica, radiobiologia, braquiterapia, física médica,
informática/bioestatística e radioterapia especial). Esses cursos serão anuais com 72 horas de duração e em nível de R1,
R2 e R3. Além das atividades teóricocomplementares de oferecimento obrigatório na Residência Médica.
Procedimentos mínimos por residente/ano: Consultas: 1000, aplicações de megavoltagem: 2500; aplicações de
braquiterapia: 100; aplicações de ortovoltagem: 1000; planejamento: 600; simulação: 600; urgência em radioterapia: 12;
interconsulta: 70.
Infra-estrutura mínima: Unidade de megavoltagem (cobalto ou acelerador linear), Braquiterapia (lato sensu),
Radioterapia de Ortovoltagem e Sala de Simulação e Planejamento.
54– REUMATOLOGIA - R1 e R2
Primeiro ano - R1
a)unidade de internação: mínimo de 15% da carga horária anual;
b)ambulatório: mínimo de 45% da carga horária anual;
c)urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
d)Medicina Física e Reabilitação: mínimo de 10% da carga horária anual;
Segundo ano - R2
a)Unidade de internação : mínimo de 20% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 45% da carga horária anual;
c)Medicina Física e Reabilitação : mínimo 15% da carga horária anual;
d)Estágios opcionais: Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Dermatologia, Pediatria,
laboratório clínico, Patologia ou outros a critério da Instituição;
Instalações e equipamentos: agulhas de biópsias sinovial e óssea e sala de pulsoterapia.
55– UROLOGIA - R1, R2 e R3
a)Unidade de internação: mínimo de 15% da carga horária anual;
b)Ambulatório: mínimo de 20% da carga horária anual;
c)Urgência e emergência: mínimo de 10% da carga horária anual;
d)Centro cirúrgico: mínimo de 30% da carga horária anual;
e)Urodinâmica: mínimo de 5% da carga horária anual;
f)Estágios obrigatórios: cirurgia Pediátrica, endourologia, litotripsia extracorpórea por choque, andrologia, oncologia
urológica, uro-ginecologia, transplante renal, Nefrologia e Ginecologia;
g)Estágios opcionais: Patologia, Laboratório de técnica operatória e cirurgia experimental, Neurologia, Vídeolaparoscopia ou outros a critério da Instituição;
h)Instalações e equipamentos obrigatórios: urodinâmica, uretero-renoscopia, propedêutica e terapêutica endoscópica,
biópsia prostática.
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Art.17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as Resoluções CNRM 04/2003;
07/2004; 15/2004; 16/2004; 17/2004; 09/2005; 10/2005; 11/2005 e demais disposições em contrário.
NELSON MACULAN FILHO
Secretário de Educação Superior
Publicada no DOU nº 95, de 19/05/06, seção 1, páginas 23-36
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Seção 1

ISSN 1677-7042

CONSIDERANDO a Portaria CME nº 1/2016, homologada pela Resolução CFM
nº 2.148/2016, que disciplina o funcionamento da Comissão Mista de Especialidades
(CME), composta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), pela Associação Médica
Brasileira (AMB) e pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que normatiza
o reconhecimento e registro das especialidades médicas e respectivas áreas de atuação
no âmbito dos Conselhos de Medicina;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em reunião plenária de 23 de
novembro de 2018, resolve:
Art. 1º Homologar a Portaria CME nº 1/2018, em anexo, que atualiza a
relação de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela CME.
Art. 2º Revogam-se todas as disposições em contrário e em especial a
Resolução CFM nº 2.162/2017, publicada no Diário Oficial da União de 17 de julho de
2017, Seção I, página 98.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
RESOLUÇÃO N° 2.220, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Dispõe sobre o Registro de Qualificação de
Especialidade Médica em virtude de documentos e
condições anteriores a 15 de abril de 1989.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM), no uso das atribuições conferidas
pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958,
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
setembro de 1942;
CONSIDERANDO o disposto no art. 115 do Código de Ética Médica, aprovado
pela Resolução CFM nº 1.931, publicada no D.O.U. de 13 de outubro de 2009, Seção I, p.
173;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.634, publicada no D.O.U. de
29 de abril de 2002, Seção I, p. 81, que dispõe sobre convênio de reconhecimento de
especialidades médicas firmado entre o CFM, a Associação Médica Brasileira (AMB) e a
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM);
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.286, publicada no D.O.U. de
5 de abril de 1989, Seção I, p. 5147, que oficializou o convênio firmado entre CFM e AMB
sobre concessão e registro de título de especialista a partir de 15 de abril de 1989;
CONSIDERANDO a limitação de registro de especialista imposta a médicos que
não cumpriram programa oficial de residência médica e não possuíam título de especialista
da AMB antes da validade da Resolução CFM nº 1.286;
CONSIDERANDO o Decreto nº 8.516/2015, que regulamenta a formação do
Cadastro Nacional de Especialistas e em seu art. 4º estabelece a Comissão Mista de
Especialidades (CME), à qual compete definir as especialidades médicas no Brasil;
CONSIDERANDO o art. 2º da Portaria CME nº 1/2016, homologada pela
Resolução CFM nº 2.148/2016, que define a competência da CME para deliberar assuntos
relacionados a especialidades médicas e áreas de atuação, inclusive os oriundos das
entidades que a compõem;
CONSIDERANDO a decisão da CME (AMB/CFM/CNRM) que definiu a data de 15
de abril de 1989 como marco regulatório para emissão de Registro de Qualificação de
Especialista por parte do CFM e dos Conselhos Regionais de Medicina, com base em
documentos que não sejam emitidos pela AMB ou CNRM;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária realizada em 22 de
novembro de 2018, resolve:
Art. 1º Permitir o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em virtude de
documentos e condições anteriores a 15 de abril de 1989, desde que os médicos
requerentes comprovem esse direito de acordo com os critérios vigentes à época, ou seja,
quando atender, no mínimo, a um dos seguintes requisitos:
I - possuir certificado de conclusão de curso de especialização correspondente
à especialidade cujo reconhecimento está sendo pleiteado, devidamente registrado nos
termos da lei;
II - possuir título de especialista conferido por entidade de âmbito nacional
membro do conselho científico da AMB;
III - possuir título de docente-livre ou de doutor na área da especialidade;
IV - ocupar cargo na carreira de magistério superior, na área da especialidade,
anterior a 15 de abril de 1989;
V - ocupar cargo público ou privado de caráter profissional, na área da
especialidade, anterior a 15 de abril de 1989;
VI - possuir títulos que, embora não se enquadrem nos incisos anteriores,
possam, quando submetidos à consideração da CME em grau recursal, ser julgados
suficientes para o reconhecimento da qualificação pleiteada.
Art. 2º São documentos hábeis para a comprovação do disposto nos incisos "IV"
e "V" do art. 1º a cópia autenticada ou publicação em diário oficial do ato gerador do
provimento no cargo em carreira de magistério ou no cargo público de caráter profissional,
na área da especialidade, e a certidão comprobatória do respectivo tempo de serviço.
Art. 3º Os títulos de que trata o inciso "VI" do art. 1º referem-se a:
I - Residência Médica ou equivalente, anterior à CNRM, completada antes de 15
de abril de 1989;
II - Cursos de especialização ministrados por estabelecimento de ensino médico
ou por entidades estrangeiras de reconhecida idoneidade, completados antes de 15 de
abril de 1989;
III - Estágio de aperfeiçoamento em entidade reconhecida como capacitada
para tal finalidade pela Associação de Especialidade representante da área no conselho
científico da AMB, completado antes de 15 de abril de 1989;
IV - Exercício do magistério superior a qualquer título, na área da especialidade,
anterior a 15 de abril de 1989;
V - Exercício de cargo, função ou atividade de caráter profissional na área da
especialidade anterior a 15 de abril de 1989.
Art. 4º O RQE somente poderá ser requerido para especialidade ou área de
atuação que esteja contida na lista reconhecida pela CME, conforme resolução do CFM
vigente na data do pedido de registro.
Art. 5º O pedido de registro de especialista previsto no art. 1º deverá ser
requerido ao Conselho Regional de Medicina (CRM) em que o médico estiver inscrito,
acompanhado de toda a documentação.
Parágrafo único: O CRM deverá montar processo regular de avaliação do
pedido, no qual deverá constar a decisão tomada, devidamente fundamentada.
Art. 6º Da decisão do CRM sobre o pedido cabe recurso ao CFM, para análise
e decisão da CME.
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Fica revogada a Resolução CFM nº 1.960/2010, publicada no D.O.U. de
12 de janeiro de 2011, Seção I, p. 96 e todas as disposições em contrário.
Brasília-DF, 22 de novembro de 2018.

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do Conselho
HENRIQUE BATISTA E SILVA
Secretário-Geral
ANEXO
PORTARIA CME Nº 1/2018
A COMISSÃO MISTA DE ESPECIALIDADES (CME), no uso das atribuições que
lhe confere o Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015, e considerando o disposto
na Lei nº 6.932, de 7 de julho de 198 e na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013,
resolve:
Art. 1º Aprovar a relação de especialidades e áreas de atuação médicas,
abaixo relacionadas.
A) RELAÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS RECONHECIDAS
1Acupuntura
2Alergia e imunologia
3Anestesiologia
4Angiologia
5.Cardiologia
6.Cirurgia cardiovascular
7.Cirurgia da mão
8.Cirurgia de cabeça e pescoço
9.Cirurgia do aparelho digestivo
10.Cirurgia geral
11.Cirurgia oncológica
12.Cirurgia pediátrica
13.Cirurgia plástica
14.Cirurgia torácica
15.Cirurgia vascular
16.Clínica médica
17.Coloproctologia
18.Dermatologia
19.Endocrinologia e metabologia
20.Endoscopia
21.Gastroenterologia
22.Genética médica
23.Geriatria
24.Ginecologia e obstetrícia
25.Hematologia e hemoterapia
26.Homeopatia
27.Infectologia
28.Mastologia
29.Medicina de emergência
30.Medicina de família e comunidade
31.Medicina do trabalho
32.Medicina de tráfego
33.Medicina esportiva
34.Medicina física e reabilitação
35.Medicina intensiva
36.Medicina legal e perícia médica
37.Medicina nuclear
38.Medicina preventiva e social
39.Nefrologia
40.Neurocirurgia
41.Neurologia
42.Nutrologia
43.Oftalmologia
44.Oncologia clínica
45.Ortopedia e traumatologia
46.Otorrinolaringologia
47.Patologia
48.Patologia clínica/medicina laboratorial
49.Pediatria
50.Pneumologia
51.Psiquiatria
52.Radiologia e diagnóstico por imagem
53.Radioterapia
54.Reumatologia
55.Urologia
B) RELAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO MÉDICAS RECONHECIDAS
1.Administração em saúde
2.Alergia e imunologia pediátrica
3.Angiorradiologia e cirurgia endovascular
4.Atendimento ao queimado
5.Cardiologia pediátrica
6.Cirurgia bariátrica
7.Cirurgia crânio-maxilo-facial
8.Cirurgia do trauma
9.Cirurgia videolaparoscópica
10.Citopatologia
11.Densitometria óssea
12.Dor
13.Ecocardiografia
14.Ecografia vascular com doppler
15.Eletrofisiologia clínica invasiva
16.Emergência pediátrica
17.Endocrinologia pediátrica
18.Endoscopia digestiva
19.Endoscopia ginecológica
20.Endoscopia respiratória
21.Ergometria
22.Estimulação cardíaca eletrônica implantável
23.Foniatria
24.Gastroenterologia pediátrica
25.Hansenologia
26.Hematologia e hemoterapia pediátrica
27.Hemodinâmica e cardiologia intervencionista
28.Hepatologia
29.Infectologia hospitalar
30.Infectologia pediátrica
31.Mamografia
32.Medicina aeroespacial

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do Conselho
HENRIQUE BATISTA E SILVA
Secretário-Geral
RESOLUÇÃO Nº 2.221, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018
Homologa a Portaria CME nº 1/2018, que atualiza a
relação de especialidades e áreas de atuação
médicas aprovadas pela Comissão Mista de
Especialidades.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelos Decretos nº 44.045/1958
e nº 6.821/2009, e alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004; e
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Federal de Medicina a normatização
e a fiscalização do exercício da medicina;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015,
que regulamenta a formação do Cadastro Nacional de Especialistas de que tratam os §§
4º e 5º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e o art. 35 da Lei nº 12.871,
de 22 de outubro de 2013;
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33.Medicina do adolescente
34.Medicina do sono
35.Medicina fetal
36.Medicina intensiva pediátrica
37.Medicina paliativa
38.Medicina tropical
39.Nefrologia pediátrica
40.Neonatologia
41.Neurofisiologia clínica
42.Neurologia pediátrica
43.Neurorradiologia
44.Nutrição parenteral e enteral
45.Nutrição parenteral e enteral pediátrica
46.Nutrologia pediátrica
47.Oncologia pediátrica
48.Pneumologia pediátrica
49.Psicogeriatria
50.Psicoterapia
51.Psiquiatria da infância e adolescência
52.Psiquiatria forense
53.Radiologia intervencionista e angiorradiologia
54.Reprodução assistida
55.Reumatologia pediátrica
56.Sexologia
57.Toxicologia médica
58.Transplante de medula óssea
59.Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia
C) TITULAÇÕES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
Título de especialista em ACUPUNTURA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Acupuntura
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Médico de Acupuntura
Título de especialista em ALERGIA e IMUNOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Alergia e Imunologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Alergia e Imunologia
Título de especialista em ANESTESIOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Anestesiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Anestesiologia
Título de especialista em ANGIOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Angiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia
Vascular
Título de especialista em CARDIOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cardiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia
Título de especialista em CIRURGIA CARDIOVASCULAR
Formação: 5 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Cardiovascular
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
Título de especialista em CIRURGIA DA MÃO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia da Mão
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão
Título de especialista em CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço
Título de especialista em CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
Título de especialista em CIRURGIA GERAL
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Título de especialista em CIRURGIA ONCOLÓGICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Oncológica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica
Título de especialista em CIRURGIA PEDIÁTRICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica
Título de especialista em CIRURGIA PLÁSTICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Plástica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Título de especialista em CIRURGIA TORÁCICA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Torácica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
Título de especialista em CIRURGIA VASCULAR
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Cirurgia Vascular
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia
Vascular
Título de especialista em CLÍNICA MÉDICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Clínica Médica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica
Título de especialista em COLOPROCTOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Coloproctologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Coloproctologia
Título de especialista em DERMATOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Dermatologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Dermatologia
Título de especialista em ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia
Título de especialista em ENDOSCOPIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Endoscopia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva
Título de especialista em GASTROENTEROLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Gastroenterologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Federação Brasileira de Gastroenterologia
Título de especialista em GENÉTICA MÉDICA
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Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Genética Médica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Genética Médica
Título de especialista em GERIATRIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Geriatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
Título de especialista em GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia
Título de especialista em HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
Título de especialista em HOMEOPATIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Homeopatia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Médica Homeopática Brasileira
Título de especialista em INFECTOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Infectologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Infectologia
Título de especialista em MASTOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Mastologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Mastologia
Título de especialista em MEDICINA DE EMERGÊNCIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência
AMB: Concurso AMB/Associação Brasileira de Medicina de Emergência
Título de especialista em MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade
Título de especialista em MEDICINA DO TRABALHO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina do Trabalho
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Nacional de Medicina do Trabalho
Título de especialista em MEDICINA DE TRÁFEGO
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina de Tráfego
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
Título de especialista em MEDICINA ESPORTIVA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Esportiva
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e
Esporte
Título de especialista em MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Física e Reabilitação
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Medicina Física e
Reabilitação
Título de especialista em MEDICINA INTENSIVA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação de Medicina Intensiva Brasileira
Título de especialista em MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Legal e Perícia Médica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias
Médicas
Título de especialista em MEDICINA NUCLEAR
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Nuclear
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear
Título de especialista em MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina Preventiva e Social
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina Preventiva e
Administração em Saúde
Título de especialista em NEFROLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Nefrologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Nefrologia
Título de especialista em NEUROCIRURGIA
Formação: 5 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Neurocirurgia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
Título de especialista em NEUROLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Neurologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Academia Brasileira de Neurologia
Título de especialista em NUTROLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Nutrologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Nutrologia
Título de especialista em OFTALMOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Oftalmologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Título de especialista em ONCOLOGIA CLÍNICA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica
Título de especialista em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Título de especialista em OTORRINOLARINGOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial
Título de especialista em PATOLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Patologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Patologia
Título de especialista em PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial
Título de especialista em PEDIATRIA
Formação: 3 anos
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TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
TEAMB em Medicina Nuclear
TEAMB em Ortopedia e Traumatologia
TEAMB em Reumatologia
DOR
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Acupuntura, Anestesiologia, Clínica Médica,
Medicina Física e Reabilitação, Neurocirurgia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria ou
Reumatologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Médico de Acupuntura/Sociedade Brasileira
de Anestesiologia/Sociedade Brasileira de Clínica Médica/Sociedade Brasileira de
Medicina Física e Reabilitação/Sociedade Brasileira de Neurocirurgia/Academia Brasileira
de Neurologia/Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia/Sociedade Brasileira
de Pediatria/Sociedade Brasileira de Reumatologia
Requisitos: TEAMB em Acupuntura
TEAMB em Anestesiologia
TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Medicina Física e Reabilitação
TEAMB em Neurocirurgia
TEAMB em Neurologia
TEAMB em Ortopedia
TEAMB em Pediatria
TEAMB em Reumatologia
ECOCARDIOGRAFIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cardiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisitos: TEAMB em Cardiologia
TEAMB em Pediatria + certificado de atuação em Cardiologia Pediátrica
ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Radiologia, Cirurgia Vascular ou
Angiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
Requisitos: TEAMB em Angiologia
TEAMB em Cardiologia + certificado de atuação em Ecocardiografia
TEAMB em Cirurgia Vascular
TEAMB em Diagnóstico por Imagem: atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral
TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cardiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisito: TEAMB em Cardiologia
EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Medicina de Emergência ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de
Emergência/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisito: TEAMB em Medicina de Emergência
TEAMB em Pediatria
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Endocrinologia e Metabologia
TEAMB em Pediatria
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Endoscopia, Cirurgia do Aparelho Digestivo,
Gastroenterologia, Coloproctologia ou Cirurgia Geral
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva
Requisitos: TEAMB em Cirurgia do Aparelho Digestivo
TEAMB em Cirurgia Geral
TEAMB em Coloproctologia
TEAMB em Endoscopia
TEAMB em Gastroenterologia
ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cirurgia Torácica ou Pneumologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia/Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
Requisitos: TEAMB em Cirurgia Torácica
TEAMB em Pneumologia
ERGOMETRIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cardiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisito: TEAMB em Cardiologia
ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cardiologia ou Cirurgia Cardiovascular
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
Requisitos: TEAMB em Cardiologia
TEAMB em Cirurgia Cardiovascular
FONIATRIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Otorrinolaringologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial
Requisito: TEAMB em Otorrinolaringologia
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Gastroenterologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Federação Brasileira de Gastroenterologia/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Gastroenterologia
TEAMB em Pediatria
HANSENOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Clínica Médica, Dermatologia, Infectologia,
Medicina Preventiva e Social, Medicina de Família e Comunidade ou Neurologia
AMB: Concurso AMB
Requisitos: TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Dermatologia
TEAMB em Infectologia
TEAMB em Medicina de Família e Comunidade
TEAMB em Medicina Preventiva e Social

CNRM: Programa de Residência Médica em Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria
Título de especialista em PNEUMOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Pneumologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Título de especialista em PSIQUIATRIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Psiquiatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Psiquiatria
Título de especialista em RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
Título de especialista em DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - atuação exclusiva:
ULTRASSONOGRAFIA GERAL
Formação: 2 anos
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
Título de especialista em DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - atuação exclusiva: RADIOLOGIA
INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA
Formação: 2 anos
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
Título de especialista em RADIOTERAPIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Radioterapia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Radioterapia
Título de especialista em REUMATOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Reumatologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Reumatologia
Título de especialista em UROLOGIA
Formação: 3 anos
CNRM: Programa de Residência Médica em Urologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Urologia
D) CERTIFICAÇÕES DE ÁREAS DE ATUAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em qualquer Programa da CNRM
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina Preventiva e
Administração de Saúde
Requisito: título de especialista da AMB (TEAMB)
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Alergia e Imunologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Alergia e
Imunologia/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Alergia e Imunologia
TEAMB em Pediatria
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cirurgia
Vascular ou Angiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
Requisitos: TEAMB em Angiologia
TEAMB em Cirurgia Vascular
TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
ATENDIMENTO AO QUEIMADO
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cirurgia Plástica
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Requisito: TEAMB em Cirurgia Plástica
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Cardiologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Cardiologia
TEAMB em Pediatria
CIRURGIA BARIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo ou Cirurgia
Geral
AMB: Concurso do convênio AMB/Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva/Colégio
Brasileiro de Cirurgiões
Requisitos: TEAMB em Cirurgia do Aparelho Digestivo
TEAMB em Cirurgia Geral
CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO-FACIAL
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia
Plástica ou Otorrinolaringologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço/Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica/Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
Requisitos: TEAMB em Cirurgia de Cabeça e Pescoço
TEAMB em Cirurgia Plástica
TEAMB em Otorrinolaringologia
CIRURGIA DO TRAUMA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cirurgia Geral
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Requisito: TEAMB em Cirurgia Geral
CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo ou Cirurgia
Geral
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva/Colégio
Brasileiro de Cirurgiões
Requisitos: TEAMB em Cirurgia do Aparelho Digestivo
TEAMB em Cirurgia Geral
CITOPATOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em PRM em Patologia
AMB: Concurso AMB
Requisito: TEAMB em Patologia
DENSITOMETRIA ÓSSEA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia, Ginecologia e
Obstetrícia, Medicina Nuclear, Ortopedia e Traumatologia ou Reumatologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
Requisitos: TEAMB em Endocrinologia e Metabologia
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TEAMB em Neurologia
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Hematologia e Hemoterapia
TEAMB em Pediatria
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Cardiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Cardiologia
Requisitos: TEAMB em Cardiologia
TEAMB em Pediatria + certificado de atuação em Cardiologia Pediátrica
HEPATOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Clínica Médica, Gastroenterologia ou
Infectologia
AMB: Concurso AMB
Requisitos: TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Gastroenterologia
TEAMB em Infectologia
INFECTOLOGIA HOSPITALAR
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Infectologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Infectologia
Requisito: TEAMB em Infectologia
INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Infectologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Infectologia/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Infectologia
TEAMB em Pediatria
MAMOGRAFIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia ou Mastologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia/Sociedade
Brasileira de Mastologia
Requisitos: TEAMB em Diagnóstico por Imagem - atuação exclusiva: Ultrassonografia
Geral
TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
TEAMB em Mastologia
MEDICINA AEROESPACIAL
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Clínica Médica, Medicina Intensiva, Medicina
de Emergência, Cirurgia Geral, Pediatria e Anestesiologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Associação de
Medicina Intensiva Brasileira, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de
Anestesiologia
Requisito: TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Medicina Intensiva
TEAMB em Medicina de Emergência
TEAMB em Cirurgia Geral
TEAMB em Pediatria
TEAMB em Anestesiologia
MEDICINA DO ADOLESCENTE
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisito: TEAMB em Pediatria
MEDICINA DO SONO
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Clínica Médica, Neurologia,
Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia ou Psiquiatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Academia Brasileira de Neurologia/Associação
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial/Sociedade Brasileira de
Pediatria/Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia/Sociedade Brasileira de
Psiquiatria/Sociedade Brasileira de Clínica Médica
Requisitos: TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Neurologia
TEAMB em Otorrinolaringologia
TEAMB em Pediatria
TEAMB em Pneumologia
TEAMB em Psiquiatria
MEDICINA FETAL
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Medicina Intensiva ou Pediatria
AMB:
Concurso
do
Convênio
AMB/Associação
de
Medicina
Intensiva
Brasileira/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Medicina Intensiva
TEAMB em Pediatria
MEDICINA PALIATIVA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Anestesiologia, Cirurgia de Cabeça e
Pescoço, Cirurgia Oncológica, Clínica Médica, Geriatria, Mastologia, Medicina de Família
e Comunidade, Medicina Intensiva, Neurologia, Nefrologia, Oncologia Clínica ou
Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Anestesiologia/Sociedade
Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço/Sociedade Brasileira de Cirurgia
Oncológica/Sociedade Brasileira de Clínica Médica/Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia/Sociedade Brasileira de Mastologia/Sociedade Brasileira de Medicina de
Família e Comunidade/Associação de Medicina Intensiva Brasileira/Academia Brasileira
de Neurologia/Sociedade Brasileira de Nefrologia/Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Anestesiologia
TEAMB em Cirurgia de Cabeça e Pescoço
TEAMB em Cirurgia Oncológica
TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Geriatria
TEAMB em Mastologia
TEAMB em Medicina de Família e Comunidade
TEAMB em Medicina Intensiva
TEAMB em Neurologia
TEAMB em Nefrologia
TEAMB em Oncologia Clínica
TEAMB em Pediatria
MEDICINA TROPICAL
Formação: 1 ano
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CNRM: requisito de Residência Médica em Infectologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Infectologia
Requisito: TEAMB em Infectologia
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Nefrologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Nefrologia/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Nefrologia
TEAMB em Pediatria
NEONATOLOGIA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisito: TEAMB em Pediatria
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Medicina Física e Reabilitação, Neurologia ou
Neurocirurgia
AMB: Concurso AMB
Requisitos: TEAMB em Medicina Física e Reabilitação
TEAMB em Neurocirurgia
TEAMB em Neurologia
TEAMB em Pediatria + certificado de atuação em Neurologia Pediátrica
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Neurologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Academia Brasileira de Neurologia/Sociedade
Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Neurologia
TEAMB em Pediatria
NEURORRADIOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem,
Neurologia ou Neurocirurgia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
Requisitos: TEAMB em Neurocirurgia
TEAMB em Neurologia
TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho
Digestivo, Clínica Médica, Gastroenterologia, Medicina Intensiva, Nutrologia ou
Pediatria
AMB: Concurso AMB
Requisitos: TEAMB em Cirurgia Geral
TEAMB em Cirurgia do Aparelho Digestivo
TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Gastroenterologia
TEAMB em Medicina Intensiva
TEAMB em Nutrologia
TEAMB em Pediatria
NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Nutrologia ou Pediatria
AMB: Concurso AMB
Requisitos: TEAMB em Nutrologia
TEAMB em Pediatria
NUTROLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Nutrologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria/Associação Brasileira
de Nutrologia
Requisitos: TEAMB em Nutrologia
TEAMB em Pediatria
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia, Oncologia
Clínica ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia/Sociedade Brasileira de Pediatria
Requisitos: TEAMB em Hematologia e Hemoterapia
TEAMB em Oncologia Clínica
TEAMB em Pediatria
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Pediatria ou Pneumologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria/Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia
Requisitos: TEAMB em Pediatria
TEAMB em Pneumologia
PSICOGERIATRIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Psiquiatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria
PSICOTERAPIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Psiquiatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Psiquiatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria
PSIQUIATRIA FORENSE
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Psiquiatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Psiquiatria
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Angiologia, Cirurgia Vascular ou Radiologia
e Diagnóstico por Imagem
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
Requisitos: TEAMB em Angiologia
TEAMB em Cirurgia Vascular
TEAMB em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
REPRODUÇÃO ASSISTIDA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia

70

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente por: ADILSON DE QUEIROZ COUTINHO FILHO - 11/11/2021 19:42:44
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111119424391100000048574283
Número do documento: 21111119424391100000048574283

Num. 51225604 - Pág. 4

Seção 1

ISSN 1677-7042

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA
Formação: 2 anos
CNRM: requisito de Residência Médica em Reumatologia ou Pediatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria/Sociedade Brasileira
de Reumatologia
Requisitos: TEAMB em Pediatria
TEAMB em Reumatologia
SEXOLOGIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia ou Psiquiatria
AMB: Concurso do Convênio AMB/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia/Associação Brasileira de Psiquiatria
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
TEAMB em Psiquiatria
TOXICOLOGIA MÉDICA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Clínica Médica, Medicina Intensiva, Pediatria
ou Pneumologia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica/Associação de
Medicina Intensiva Brasileira/Sociedade Brasileira de Pediatria/Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia
Requisitos: TEAMB em Clínica Médica
TEAMB em Medicina Intensiva
TEAMB em Pediatria
TEAMB em Pneumologia
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia
Requisito: TEAMB em Hematologia e Hemoterapia
ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Formação: 1 ano
CNRM: requisito de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
AMB: Concurso do Convênio AMB/Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem/Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia
Requisito: TEAMB em Ginecologia e Obstetrícia
Art. 2º Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 1º Aprovar o parecer conclusivo do CRMV-SP que defere o pedido de
registro do Título de Especialista em Dermatologia Veterinária concedido pela
Associação Brasileira de Dermatologia Veterinária (ABDV) ao médico veterinário Carlos
Eduardo Larsson (CRMV-SP Nº 1037).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no
DOU.
FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho
HELIO BLUME
Secretário Geral
ACÓRDÃOS
Acórdão nº 33 de 19 de novembro de 2018 - PL. PEP CFMV nº 4515/2017.
Origem: CRMV-SP. Decisão: POR UNANIMIDADE - Conhecer do recurso e dar-lhe
provimento parcial, nos termos do voto da Conselheira Relatora, Méd. Vet. Therezinha
Bernardes Porto.
Acórdão nº 34 de 19 de novembro de 2018 - PL. PEP CFMV nº 0623/2018.
Origem: CRMV-PA. Decisão: POR UNANIMIDADE - Conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Conselheira Relatora, Méd. Vet. Therezinha Bernardes
Porto.
Acórdão nº 35 de 19 de novembro de 2018 - PL. PEP CFMV nº 0707/2018.
Origem: CRMV-MS. Decisão: POR UNANIMIDADE - Conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Zoot. Wendell José de Lima
Melo.
Acórdão nº 36 de 19 de novembro de 2018 - PL. PEP CFMV nº 1303/2018.
Origem: CRMV-MG. Decisão: POR MAIORIA - Conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Conselheiro Relator, Méd. Vet. João Alves do Nascimento Júnior.
Acórdão nº 40 de 20 de novembro de 2018 - PL. PEP CFMV nº 2401/2018.
Origem: CRMV-MG. Decisão: POR UNANIMIDADE - Conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Zoot. Wendell José de Lima
Melo.
Acórdão nº 42 de 20 de novembro de 2018 - PL. PEP CFMV nº 2704/2018.
Origem: CRMV-MG. Decisão: POR UNANIMIDADE - Conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Méd. Vet. João Alves do
Nascimento Júnior.
FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

Brasília, 2 de agosto de 2018.
MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO
Pelo CFM

ACÓRDÃO

MARIA DO PATROCÍNIO NUNES
Pelo CFM

Acórdão nº 149 de 18 de dezembro de 2018 - 1T. PA CFMV nº 3596/2018.
Origem: CRMV-GO. Decisão: POR UNANIMIDADE - Conhecer do recurso e dar-lhe
provimento parcial, nos termos do voto do Conselheiro Relator, Méd. Vet. Francisco
Atualpa Soares Júnior.

ALDEMIR HUMBERTO SOARES
Pelo AMB

LUIZ CARLOS BARBOZA TAVARES
Presidente da 1ª Turma

FÁBIO BISCEGLI JATENE
Pelo AMB

PORTARIA Nº 3, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

ROSANA LEITE DE MELO
Pelo CNRM

Autoriza a nomeação de servidores efetivos do
quadro do CFMV, para composição de Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar para apuração de
fato ocorrido no CRMV-DF.

NEILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA
Pelo CNRM

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV e o
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL CRMV/DF, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e VI, art. 7º, da Resolução
CFMV nº 856, de 30 de março de 2007, e as alíneas "a" e "i" do art. 11 da Resolução CFMV
nº 591, de 26 de junho de 1992, Considerando o poder-dever legal conferido à autoridade
administrativa para apuração de denúncias e irregularidades no âmbito de sua competência;
Considerando os fatos e fundamentos noticiados no PA CFMV nº 5020/2018; Considerando
que o CFMV e os CRMVs constituem-se, em seu conjunto, uma autarquia; Considerando, por
subsidiariedade, a previsão contida no § 3º do art. 143 da Lei nº 8.112/1990, resolvem:
Art. 1º Instituir apoio para processamento de apuração dos fatos noticiadas no
PA CFMV n° 5020/2018 mediante disponibilização de servidores efetivos do quadro do
CFMV para compor comissão de inquérito disciplinar.
Art. 2º Caberá ao CRMV-DF, por atuação da autoridade competente, praticar
todos os atos necessários à apuração (instauração, inquérito administrativo e julgamento)
do suposto cometimento de faltas disciplinares, em especial a edição de portaria de
instauração da comissão de inquérito.
Parágrafo único. O normativo inaugural deverá ser editado com estrita
observância dos preceitos legais e, sob os mesmos fundamentos, deverão ser praticados os
demais atos necessários a regular apuração dos fatos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

RESOLUÇÃO Nº 1247, DE 9 DE JANEIRO DE 2019
Aprova registro de Título de Especialista.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 16, alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968, combinado com o §2º, artigo 8º, da Resolução CFMV nº 935, de 10 de
dezembro de 2009, considerando a documentação contida no PA CFMV nº 4071/2018;
considerando a decisão proferida na LIX Sessão Ordinária da Primeira Turma Recursal do
CFMV, realizada no dia 18 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Aprovar o parecer conclusivo do CRMV-DF que defere o pedido de
registro do Título de Especialista em Homeopatia Veterinária concedido pela Associação
Médico Veterinária Homeopática Brasileira (AMVHB) à médica veterinária Camila Monteiro
Steck (CRMV-DF Nº 1390).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU.
FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária

HELIO BLUME
Secretário Geral
RESOLUÇÃO Nº 1.248, DE 9 DE JANEIRO DE 2019

LAURICIO MONTEIRO CRUZ
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária
do Distrito Federal

Aprova registro de Título de Especialista.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 16, alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968, combinado com o §2º, artigo 8º, da Resolução CFMV nº 935, de 10
de dezembro de 2009, considerando a documentação contida no PA CFMV nº
5042/2018; considerando a decisão proferida na LIX Sessão Ordinária da Primeira
Turma Recursal do CFMV, realizada no dia 18 de dezembro de 2018; resolve:
Art. 1º Aprovar o parecer conclusivo do CRMV-SP que defere o pedido de
registro do Título de Especialista em Acupuntura Veterinária concedido pela Associação
Brasileira de Acupuntura Veterinária (ABRAVET) à médica veterinária Ayne Murata
Hayashi (CRMV-SP Nº 6378).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no
DOU.

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
RESOLUÇÃO Nº 6, DE 16 DE JANEIRO DE 2019
Altera O Art. 4º, § 3º, da Resolução Conter nº 15, de 26
de Outubro de 2.018, que regula e disciplina o estágio
curricular supervisionado.
O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, que lhe conferem a Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 1985,
regulamentada pelo Decreto n° 92.790, de 17 de junho de 1986, e o seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que compete, exclusivamente, ao CONTER orientar e normatizar o exercício
das atividades dos profissionais da Radiologia; CONSIDERANDO os termos da Resolução
CONTER nº 10, de 11 de novembro de 2011, que regula e disciplina o Estágio Curricular
Supervisionado na área das técnicas radiológicas; CONSIDERANDO os termos da Portaria
ANVISA nº 453/1998 (itens 3.25 e 3.47) e da Norma CNEN NN nº 3.01/2014 (inciso 5.7), que
versam sobre as diretrizes de proteção radiológica; CONSIDERANDO os termos da Resolução
CONTER nº 15/2018, que alterou o Art. 4º, § 3º, da Resolução CONTER nº 10, de 11 de
novembro de 2011; CONSIDERANDO a decisão da Diretoria Executiva do CONTER, adreferendum do Plenário, em reunião realizada no dia 8 de janeiro de 2.019, resolve:
Art. 1º Alterar o Art. 4º, § 3º, da Resolução CONTER nº 15/2018, que passa a vigorar
com a seguinte redação: "Art. 4º (...) § 3º É de responsabilidade da instituição cedente o
fornecimento do dosímetro individual para o controle de exposição à radiação dos alunos que
ingressarem no estágio supervisionado".
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo
inalterados os demais termos da Resolução CONTER nº 10, de 11 de novembro de 2011;
revogando-se, ainda, a Resolução CONTER nº 15/2018.

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
Presidente do Conselho
HELIO BLUME
Secretário Geral
RESOLUÇÃO Nº 1.249, DE 9 DE JANEIRO DE 2019
Aprova registro de Título de Especialista.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 16, alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de
outubro de 1968, combinado com o §2º, artigo 8º, da Resolução CFMV nº 935, de 10
de dezembro de 2009, considerando a documentação contida no PA CFMV nº
5131/2018; considerando a decisão proferida na LIX Sessão Ordinária da Primeira
Turma Recursal do CFMV, realizada no dia 18 de dezembro de 2018, resolve:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019012400071

Nº 17, quinta-feira, 24 de janeiro de 2019

MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
Diretor-Presidente
ADRIANO CÉLIO DIAS
Diretor-Secretário
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Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara da Fazenda Pública da Capital

Processo n.º:

0844906-30.2021.8.15.2001

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

[Anulação, Escolaridade, Concurso para servidor]

Réu(s):
Autor(es):

Nome: GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA
Endereço: AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, - de
Nome: SINDICATO DOS MEDICOS DO
1147 a 1741 - lado ímpar, ESTADOS, JOÃO PESSOA ESTADO DA PARAIBA
PB - CEP: 58030-001
Endereço: AV CAMILO DE HOLANDA, 826, Nome: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM
de 671/672 ao fim, TORRE, JOÃO PESSOA - PB
AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE
- CEP: 58040-340
EVENTOS - CEBRASPE
Endereço: AC EQN 204/404_**, EQN 204/404 Lote
Advogado do(a) AUTOR: ADILSON DE
Único, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70842-970
QUEIROZ COUTINHO FILHO - PB12897

DECISÃO

Declaro-me suspeito para atuar no presente feito por questão de foro íntimo, de
acordo com o disposto no art. 144, § 1º, do CPC.

Nos termos do art. 183, §1° da LOJE, o substituto legal em caso de impedimento
ou suspeição é do juiz do outro acervo da unidade judiciária a que pertence o juiz que declarou a
suspeição.

Desta forma, remetam-se imediatamente os autos ao acervo B da 4ª Vara da
Fazenda Pública da Capital.

Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARNEIRO DE PAIVA JUNIOR - 24/01/2022 14:53:00
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012414525946500000050712751
Número do documento: 22012414525946500000050712751
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João Pessoa/PB, 24 de Janeiro de 2022

JUIZ ANTÔNIO CARNEIRO DE PAIVA JÚNIOR

TITULAR DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

Assinado eletronicamente por: ANTONIO CARNEIRO DE PAIVA JUNIOR - 24/01/2022 14:53:00
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012414525946500000050712751
Número do documento: 22012414525946500000050712751
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JOÃO PESSOA
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ACERVO – B
Para agendamento: +55 83 9142-8099/+55 83 9144-9729/+55 83 9144-2153/+55 83 9143-3364
4varadafpdejpacervob@gmail.com
Sala virtual: http://bit.ly/4varadafpdejpacervob
@4varadafpdejpacervob

DESPACHO
[Anulação, Escolaridade, Concurso para servidor]
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
0844906-30.2021.8.15.2001
AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAIBA
REU: GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO
E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública impetrada pelo promovente acima nomeado e devidamente
qualificado no autos em epígrafe em razão da realização de concurso público, por parte da Polícia Civil do Estado
da Paraíba, ofertando 50 vagas para Perito Oficial Médico-Legal, área psiquiatria e patologia, sob o argumento de
que a Lei complementar no. 85/2008 (Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba) não traz essa
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divisão na organização administrativa, diferenciando o cargo de Perito Oficial Médico-Legal área: Geral do cargo
de Perito Oficial Médico-Legal especialista psiquiatria e patologia, não podendo assim o concurso ofertar vagas
para cargos não previstos em lei.
Assim sendo requer que seja concedida a tutela antecipada INAUDITA ALTERA PARTS para
determinar a imediata suspensão do certame em relação aos cargos de Perito Oficial Médico-Legal Especialista: Psiquiatria e Patologia até
que se crie por Lei Estadual os respectivos cargos, com a previsão da remuneração diferenciada compatível com o grau de especialidade
e no mérito requer a confirmação da tutela requerida.
Reservo-me o direito de apreciar a liminar requerida após manifestação da Edilidade
promovida conforme previsto no art. 12 da lei.7.347/85.
Notifique-se o promovido após, retornem-me os autos conclusos para análise.

João Pessoa, data eletrônica.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues

Juíza de Direito
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