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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
SBS Quadra 02 Lote 14 Ed. Cleto Meireles, - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-120
Telefone: e Fax: - h.p://www.funai.gov.br

EDITAL Nº 01/FUNAI/2017
Processo nº 08620.021660/2017-95

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, no uso de suas atribuições,
e tendo em vista a publicação do Edital ESAF nº 10, de 27 de janeiro de 2017, no Diário Oficial da
União de 30 de janeiro de 2017, Seção 3, páginas 76-81, que, dentre outros, homologou o resultado
final do Concurso Público para provimento de cargos de Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro
(Agrimensor e Civil) e Indigenista Especializado desta Fundação, decorrente do Edital ESAF nº 24, de
20 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 22 de abril de 2016, Seção 3, páginas
103-108, bem como a publicação da Portaria nº 365/MP, de 10 de novembro de 2017, no Diário Oficial
da União de 13 de novembro de 2017, Seção 1, página 73, resolve:

1. Tornar pública a lista com os exames médicos admissionais (Anexo I) a serem apresentados pelos
candidatos aprovados, dentro do número de vagas, conforme Anexo I do Edital ESAF nº 10/2017,
quando da convocação para avaliação por Junta Médica Oficial.
2. A convocação para a avaliação da perícia médica dar-se-á a partir do dia 04 de dezembro de 2017, a
qual ocorrerá nas capitais dos Estados onde se localiza a residência do candidato, cujos locais de
realização serão divulgados no ato de convocação.
3. Os exames médicos serão realizados às expensas do candidato.
4. Serão aceitos os exames médicos realizados em até 90 (noventa) dias anteriores à data da
apresentação à Junta Médica Oficial.
Documento assinado eletronicamente por Franklimberg Ribeiro de Freitas, Presidente, em
01/12/2017, às 00:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten@cidade deste documento pode ser conferida no site: h.p://sei
/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código veriﬁcador 0424397 e o código CRC BF791A86.
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a) Raio X de Tórax (AP e Perfil), com laudo
b) Hemograma completo
c) Glicemia de jejum
d) Uréia
e) Creatinina
f) TGO
g) TGP
h) Lipidograma
i) VDRL
j) Machado Guerreiro
k) Parasitológico de Fezes
l) EAS
m) ABO com RH
n) Eletrocardiograma com laudo
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