
COMUNICADO 

 

Concurso Público nº 01/19 

Edital de Comunicação 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA, por 
meio da Comissão do Concurso Público, em conjunto com a Fundação VUNESP – Fundação 
para o vestibular Júlio de Mesquita Filho, TORNA PÚBLICA A SUPENSÃO DO EDITAL 
PUBLICADO EM 29/12/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 700; 

Considerando diversos questionamentos dos candidatos quanto à especificidade do 
exame toxicológico; 

Considerando que a Fundação para o vestibular Julio de Mesquita Filho (VUNESP) não 
publicou o edital de convocação para a entrega do resultado do exame toxicológico de larga 
escala; 

Considerando que todo o país enfrenta os efeitos de uma endemia de síndrome gripal e 
aumento considerável dos casos de Covid-19 sob a nova variante denominada Ômicron; 

Considerando as dificuldades de deslocamento em função da alta temporada e das 
adversidades causadas pelos períodos de intensas chuvas;  

Considerando que em data oportuna será publicado novo escalonamento para a entrega 
do exame toxicológico e realização dos exames médicos, visando resguardar a integridade do 
candidato e possibilitar a programação do mesmo; 

 

A COMISSÃO DECIDE POR TORNAR SEM EFEITOS A CONVOCAÇÃO PARA A 
ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA ESCALA. 

 

Referente às dúvidas apresentadas pelos candidatos, esclarecemos que o exame 
toxicológico de larga escala ou ampla janela de detecção deverá analisar as seguintes 
substâncias: Cocaína e derivados, Maconha e derivados, Anfetaminas, Metanfetaminas, Ecstasy 
(MDMA, MDA e MDE), Heroína, Morfina,Codeína e Oxicodine por um período retroativo de no 
mínimo 90 dias; também será aceito o exame regulamentado pelo Contran para renovação de 
CNH (categorias C, D e E), de acordo com a Resolução N° 691 de 27 de setembro de 2017. 

Ressaltamos que os candidatos que já realizaram o exame toxicológico não serão 
prejudicados em razão da nova data de entrega a ser publicada, pois poderão apresentar o 
resultado do exame que já tenha sido realizado no período de 29/12/2021 até a presente data. 

 

Caraguatatuba, 10 de janeiro de 2022. 

COMISSÃO DO CONCURSO 

Nomeada pela Portaria 494, de 26 de julho de 2019 


