PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA, DE
OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE DE INTELIGÊNCIA
EXAME PERICIAL PARA ADMISSÃO

O exame pericial para admissão é a avaliação de saúde realizada para verificação da aptidão do
candidato ao cargo de provimento efetivo da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
Durante o Curso de Formação em Inteligência (CFI), serão disponibilizadas informações a
respeito do local, da data e do horário do exame pericial. O candidato deverá apresentar os exames
listados na Tabela 1 no dia da avaliação do exame pericial.
TABELA 1 – RELAÇÃO DOS EXAMES ADMISSIONAIS
Observação: o candidato poderá trazer os exames já disponíveis, desde que esses atendam ao tempo de
validade a partir da data de início do CFI, de acordo com o disposto abaixo:
Nº

Tempo de
validade

Exames

1

Hemograma completo com contagem de plaquetas

2

Glicemia de jejum

3

Colesterol total e frações (HDL, LDL, VLDL)

4

Triglicerídeos

5

Transaminases (TGO e TGP)

6

Creatinina

7

Sorologia para Hepatite B (HBsAg, Anti‐HBc [IgM e IgG], HbeAg, Anti‐HBe e AntiHBs)

8

6 meses

9

(de 16/3 a
16/9/2019)

Sorologia para Hepatite C (Anti‐HCV)
Rotina de urina (EAS)

10

Teste ergométrico cardiológico em esteira

11

Avaliação psiquiátrica realizada por psiquiatra com laudo sobre: comportamento, humor,
coerência e relevância do pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade,
encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória remota, tirocínio, uso ou
não de psicofármacos e ainda qualquer antecedente de doença psiquiátrica

12

Grupo Sanguíneo e fator RH

13

Parecer oftalmológico com laudo emitido por oftalmologista especificando acuidade visual
sem e com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular e senso
cromático

14

Eletroencefalograma (EEG) digital com laudo

15
16
17
18

1 ano (de
Audiometria Tonal com laudo
16/09/2018
a
RX de tórax PA e Perfil com laudo (exceto para gestantes)
16/09/2019)
Citologia oncótica ‐ Papanicolau (para mulheres)
Mamografia (mulheres com idade igual ou superior a 40 anos de idade – exceto para
gestantes)
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