
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

COMUNICADO

ESCLARECIMENTO SOBRE AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS E
AGENDA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE DO

CONCURSO PARA – CFSD QPPM/2022

Esclarecemos que o item 2 do tópico EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE e o
item 3 do tópico EXAME TOXICOLÓGICO do ato das ORIENTAÇÕES
ESPECÍFICAS E AGENDA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE DO
CONCURSO PARA - CFSD QPPM/2022, publicado no site do CRS, em 18/12/2021,
devem ser lidos, respectivamente, da seguinte forma:

2. Os exames preliminares de saúde (clínico e
odontológico) são de caráter eliminatório, e serão
realizados pela PMMG nos dias 15 e 16 de janeiro de
2022, centralizadamente em Belo Horizonte, no Hospital
Militar (HPM) e no Centro Odontológico (COdont),
conforme agenda constante do ANEXO “B”, deste ato.

3. O resultado do exame toxicológico, nos termos do item
9.5 do edital, deverá ser entregue em 02 (duas) vias,
sendo 01 (uma) pelos candidatos no dia da realização dos
exames admissionais preliminares (clínico e
odontológico), juntamente com os demais exames
complementares, e outra pelos laboratórios, através de
via impressa, diretamente no CRS (Rua dos Pampas,
nº 701, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30411-
073) até o dia 14 de janeiro de 2022, devendo o
candidato assinar autorização constante do ANEXO “A”
para este feito no ato de coleta do material para exame.

Esclarecemos ainda que a avaliação de sanidade física e mental por parte do
candidato militar da PMMG, já regularmente incluído na Instituição, dar-se-á da
seguinte forma:

O candidato militar da PMMG, já regularmente incluído na
Instituição, será submetido à inspeção e saúde, no(a)
NAIS/SAS da sua Unidade de lotação ou Unidade
Apoiadora, por oficial do QOS-PM, para fins de
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verificação de sua sanidade física e mental para
frequentar o curso de formação.

O resultado da inspeção de saúde, atestando se APTO
ou INAPTO para curso, deverá ser publicado em BI
(Boletim Interno) da Unidade de lotação ou Unidade
Apoiadora do candidato e enviado, via mensagem
eletrônica, do PA (Painel Administrativo) da Intranet/PM,
para a caixa administrativa “DS/3” com cópia para a
caixa administrativa “Seção de Concursos
CRS/CFSd”, até o dia 16 de janeiro de 2022.

Os candidatos devem continuar atentos às futuras informações alusivas ao certame,
que poderão ser veiculados pelos canais de comunicação oficiais da PMMG.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2022

Gilmara Mota Martins, CEL PM
Respondendo pela Diretoria da Saúde
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