Perícia Forense do Estado do Ceará

COMUNICADO
Considerando a necessidade urgente de recursos humanos pela Perícia Forense do Estado
do Ceará;
Considerando que o processo de concurso público em andamento iniciado por meio do
Edital nº 001/2011 (DOE 13/12/11) encontra-se na fase de divulgação do resultado final;
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e a Perícia Forense do Estado do Ceará
resolvem dar início à convocação para realização do Teste Toxicológico dos candidatos
considerados indicados na Investigação Social.
1.
DO TESTE TOXICOLÓGICO
1.1. Os candidatos considerados indicados na Investigação Social deverão comparecer ao Núcleo de
Gestão de Recursos Humanos da Perícia Forense do Estado do Ceará, situada à Av. Presidente
Castelo Branco, nº 901, Moura Brasil, Fortaleza, Ceará, nos dias 04 e 05/03/13, no horário de 08h
às 12h e de 13h às 17h, a fim de receberem o ofício de encaminhamento para realização do Teste
Toxicológico;
1.2. Os candidatos residentes fora de Fortaleza (municípios do interior ou outros estados) poderão
entrar em contato por telefone com a Supervisora do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos Sra.
Vera Monte, por meio do número (85) 3101-5045, para fins de recebimento do ofício via e-mail ou
fax;
1.3. De posse do ofício, o candidato deverá, até a data de 08/03/13, dirigir-se a um dos laboratórios
credenciados pelos Laboratórios PSYCHEMEDICS BRASIL e OMEGA BRASIL (relação
disponível nos sites www.psychemedics.com.br e www.omegalabs.com.br) e realizar o exame
conforme procedimentos previstos no item 15 do Edital nº 001/2011-PEFOCE (DOE 13/12/11);
1.4. Os laboratórios PSYCHEMEDICS BRASIL e OMEGA BRASIL encaminharão 01 (uma) via
do resultado do Teste Toxicológico diretamente ao Núcleo de Gestão de Recursos Humanos da
PEFOCE e 01 (uma) via ao laboratório no qual o material para exame foi colhido, para fins de
entrega ao candidato;
1.5. O resultado provisório do Teste Toxicológico será divulgado na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pefoce2011, sendo disponibilizado um prazo de 02 (dois) dias
para interposição de recursos, conforme procedimentos a serem disciplinados no respectivo
comunicado de resultado provisório.

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2013.

