Governo de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Comissão de Credenciamento e Seleção

INFORMATIVO
ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO DO PROCESSO SELETIVO DE
CREDENCIAMENTO DOS DOCENTES DA ACADEMIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA
ACADEJUC - EDITAL N° 001/2018/CREDENCIAMENTO/SJC

A entrega do Exame Toxicológico, de acordo com o item 9.2 do edital, será efetuada na SEDE
da ACADEJUC, situada na Rua Fúlvio Aducci, nº 1214, Sala 02, Condominío A&A Phillipi
Business Center, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-000, impreterivelmente entre o dia
23.07.2016 a 16.08.2018, de segunda a sexta-feira, no horário das 13 as 18 horas.
Conforme item 9.2 do edital:
“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 à 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.”
“9.2.1 Os servidores que já apresentaram o exame toxicológico no Edital
001/2017/CREDENCIAMENTO/SJC estão dispensados de apresenta-lo novamente.”
(Desde que o resultado seja NEGATIVO)
“9.2.2 Permanecerá na vaga o candidato que apresentar resultado NEGATIVO no
exame toxicológico.
9.2.3 O candidato que entregar o laudo de exame toxicológico com resultado
“POSITIVO” ou “inconclusivo” será desligado imediatamente do corpo docente da
Acadejuc.”

Florianópolis, 20 de julho de 2018.

Josiane da Silva Silveira
Presidente da Comissão de Credenciamento e Seleção de Servidor Docente –ACADEJUC – Edital
001/2018.
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