
ATO  DE  CONVOCAÇÃO  COMPLEMENTAR  PARA  A  4ª  FASE  (EXAMES 
COMPLEMENTARES  DE  SAÚDE)  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA 
PROVIMENTO  DE  CARGO  DE  2º  TENENTE  DO  QUADRO  DE  OFICIAIS  DE 
SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2009. 

O TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-100, aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15abr77 e, considerando o R-103, regulado pela Resolução nº 3.213, de 
18out95, nos termos do Edital DRH/CRS nº 09/2008, de 29maio08, que regula o concurso 
público para provimento de cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2009, inserto no “Minas Gerais” de 30maio08 
e  sua alteração,  faz publicar o ato  de convocação para a 4ª  fase do concurso,  cumprindo 
determinação judicial expedida pelo MM Juiz da 7ª VFPE, processo nº 024.08.242.775-8: 

I - ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:

1. Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação  (02/03/09) e 
posterior ao dia 10/03/09.

2.   Os exames complementares de saúde deverão ser realizados  somente em laboratórios, 
clínicas  ou hospitais  credenciados  pelo  sistema de  saúde  da  PMMG e serão pagos  pelos 
candidatos e compor-se-ão de: 
a) radiografia do tórax, em incidência póstero anterior; 
b) sangue: imunofluorescência para Trypanosoma Cruzi, hemograma completo (contagem e 
índices hematimétricos da série vermelha, série branca e plaquetas), dosagem de glicose, anti-
HIV,  HBS  Ag,  anti-HCV  (em  caso  de  positividade,  fazer  PCR  -  reação  da  cadeia  da 
polimerase do vírus da hepatite "C"), transaminase glutâmico-pirúvico (TGP), gama glutamil-
transferase (Gama GT) e creatinina; 
c) urina: rotina, teste para detecção de metabólitos de THC, teste para detecção de metabólitos 
de cocaína; 
d) exame parasitológico de fezes; 
e) eletroencefalograma; 
f) eletrocardiograma. 

3. A realização dos exames complementares de saúde em local não credenciado implicará na 
eliminação do candidato. A relação dos locais credenciados poderá ser consultada no site do 
CRS: www.pmmg.mg.gov.br/crs.

4.  Em caso de eventuais  alterações  nos exames citados no item 6.25 do edital,  o médico 
responsável pela avaliação poderá solicitar outros exames, de forma a possibilitar diagnóstico 
conclusivo, sendo estes novos exames às custas do candidato;

5. Para os exames complementares de saúde não será admitida a ausência ou substituição por 
outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames solicitados, cabendo ao candidato exigir do 
hospital, clínica ou laboratório onde optar realizar os exames a entrega da bateria completa;



6. Os exames deverão ser entregue no Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), sito à Rua 
dos Pampas, 701, bairro Prado, BHTE até as 18:00 horas do dia 10/03/2009.

7. A ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames 
previstos, implicará na eliminação do candidato.

II – CANDIDATO:

ESPECIALIDADE: BUCO-MAXILO-FACIAL – BH: 

Inscrição Nome 1ª Fase
2ª Fase

PT PP

Média 
Ponderada

3ª Fase

MG5425722 FREDERICO COIMBRA DA ROCHA 082,50 11,00 84,04 68,66 Inapto Clínico

LEGENDA:     PT=PROVA DE TÍTULOS    PP=PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

Belo Horizonte, 02 de março de 2009

(a) FRANCISCO DE ASSIS LEAL DA SILVA, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS


