2ºTERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
001/2018/CREDENCIAMENTO/SJC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA comunica a 2ª retificação
do Edital do Processo de Credenciamento nº 001/2018/CREDENCIAMENTO/SJC, em
virtude de erro material na publicação, alterando o seguinte item:

Onde lê-se:
“9.2 Documentos exigidos após homologação do resultado final:
. a) Exame toxicológico com janela de detecção mínima de 180 (cento e oitenta) dias,
com pesquisa para maconha e derivados, cocaína e derivados, opiáceos, “ecstasy” (MDMA,
MDA e MDE) e peniciclidina (PCP), realizados a partir de amostras de material biológico
(cabelos, pelos ou raspa de unhas) doados pelo candidato, deverá, obrigatoriamente, constar
informações sobre a cadeia de custódia, com os seguintes campos (no mínimo): identificação
completa e assinatura do doador (inclusive com impressão digital); identificação e assinatura
das testemunhas da coleta; identificação, credencial e assinatura do responsável técnico pela
emissão do laudo. O exame deve ter data posterior a 14 de maio de 2018 (respeitando a
publicação do Edital 001/2018/CREDENCIAMENTO) e ser entregue em envelope lacrado até
25 dias após a homologação do resultado final na sede da Acadejuc.”

Deverá ler-se:
9.2 Documentos exigidos após homologação do resultado final:
a) Exame toxicológico com janela de detecção mínima de 180 (cento e oitenta) dias,
com pesquisa para maconha e derivados, cocaína e derivados, opiáceos, “ecstasy” (MDMA,
MDA e MDE) e peniciclidina (PCP), realizados a partir de amostras de material biológico
(cabelos, pelos ou raspa de unhas) doados pelo candidato, deverá, obrigatoriamente, constar
informações sobre a cadeia de custódia, com os seguintes campos (no mínimo): identificação
completa e assinatura do doador (inclusive com impressão digital); identificação e assinatura
das testemunhas da coleta; identificação, credencial e assinatura do responsável técnico pela
emissão do laudo. O exame deve ter data posterior a 14 de maio de 2018 (respeitando a
publicação do Edital 001/2018/CREDENCIAMENTO) e ser entregue em envelope lacrado até
25 dias úteis após a homologação do resultado final, na sede da ACADEJUC.
Florianópolis, 03 de agosto de 2018.
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