
MINISTÉRIO DA DEFESA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL 

 RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2013 – CONCURSO PÚBLICO

O Diretor-Geral  do Departamento  de  Ciência  e Tecnologia  Aeroespacial,  no uso das suas  atribuições legais  e  tendo em vista  a  delegação de
competência contida na Portaria 543/GC1, de 28 de agosto de 2012, do Comando da Aeronáutica, publicada no Diário Oficial da União nº 168, Seção
1, de 29 de agosto de 2012, torna pública a retificação dos Capítulos, itens e subitens do Edital nº 1/2013 - Concurso Público, publicado no Diário
Oficial nº 28, Seção 3,  de 8 de fevereiro de 2013, a seguir especificados, permanecendo inalterados os demais Capítulos, itens e subitens do referido
edital.

I – DA HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE

Onde se lê:
8. Os candidatos serão convocados para etapa dos exames médicos e deverão apresentar, na Junta de Saúde designada, do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, os seguintes exames às suas expensas:
a) Raio-X do tórax PA com laudo (validade de 90 dias);
b) Laboratoriais: Glicose, Ureia, Creatinina, Colesterol total, LDL, HDL, Hemograma completo, Grupo sanguíneo e fator RH, VDRL, BHCG para as
candidatas do sexo feminino, PSA total para os candidatos do sexo masculino, com idade igual ou acima de 45 anos, Urina I, Parasitológica (validade
de 30 dias); 
c) Ginecológico: Colpocitológico ou Ultrassom pélvico para virgens (validade 180 dias);
d) Cardiológico: Eletrocardiograma com laudo (validade de 180 dias); 
e) Carteira de vacinação contra febre amarela, tétano, hepatite B (dentro da validade);
f) Oftalmológico: Campimetria (validade de 90 dias), Mapeamento de retina, se tiver mais de 4 graus de miopia (validade de 90 dias), trazer óculos ou
lentes corretoras, se fizerem uso.
g) Otorrinolaringológicos: Imitanciometria, Audiometria tonal e vocal, com laudo (validade de 90 dias);
h) Neurológico: Eletroencefalograma, com laudo.

Leia-se:
8. Os candidatos serão convocados para etapa dos exames médicos e deverão apresentar, na Junta de Saúde designada, do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, os seguintes exames às suas expensas:
a) Raio-X do tórax PA com laudo (validade de 90 dias);
b) Laboratoriais: Glicose, Ureia, Creatinina, Colesterol total, LDL, HDL, Hemograma completo, Grupo sanguíneo e fator RH, VDRL, BHCG para as
candidatas do sexo feminino, PSA total para os candidatos do sexo masculino, com idade igual ou acima de 45 anos, Urina I, Parasitológica (validade
de 30 dias); 
c) Ginecológico: Colpocitológico ou Ultrassom pélvico para candidatos do sexo feminino (validade 180 dias);
d) Cardiológico: Eletrocardiograma com laudo (validade de 180 dias); 
e) Carteira de vacinação contra febre amarela, tétano, hepatite B (dentro da validade);
f) Oftalmológico: Campimetria (validade de 90 dias), Mapeamento de retina, se tiver mais de 4 graus de miopia (validade de 90 dias), trazer óculos ou
lentes corretoras, se fizerem uso.
g) Otorrinolaringológicos: Imitanciometria, Audiometria tonal e vocal, com laudo (validade de 90 dias);
h) Neurológico: Eletroencefalograma, com laudo.
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