
ATO  DE  CONVOCAÇÃO  COMPLEMENTAR  Nº  2  PARA A  2ª  FASE  (EXAMES  DE 
SAÚDE) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO 2013 (CFO/2013).

O  TENENTE  CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E 
SELEÇÃO  DA POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições 
regulamentares e nos termos do Edital DRH/CRS nº 07/2012, de 05/10/2012 que regula o  
Concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, inserto no “Minas Gerais” nº 188 de 05/10/2012, convoca o candidato abaixo 
para submissão a 2ª fase (Exames de Saúde), mediante decisão judicial, a saber:

I - ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1 Os exames médicos de saúde, de caráter eliminatório, serão realizados nos termos da 
Resolução nº 4.073, de 26/04/2010 e suas alterações. Essa Resolução contém a relação 
das  doenças  e  alterações  incapacitantes  para  ingresso  na  PMMG,  encontrando-se 
disponível no site do CRS (www.pmmg.mg.gov.br/crs  )  , sendo de inteira responsabilidade 
do candidato seu conhecimento.

2 Será  eliminado  do  processo  seletivo,  dentre  outras  situações  previstas  no  edital 
regulador  do  certame  o  candidato  que  faltar  ou  chegar  atrasado  para  realização  de 
qualquer prova, teste ou exame, bem como para qualquer chamada previamente prevista. 

3 Os exames de saúde serão desenvolvidos em três etapas, e executados na seguinte  
ordem, conforme a seguir:

II - ORIENTAÇÕES PARA OS EXAMES PSICOLÓGICOS: 

1 1ª ETAPA – EXAMES PSICOLÓGICOS:

1.1 Serão realizados no dia 07/05/2013, na Clínica Avistar, sito à Rua Tenente Freitas, nº 
248,  Bairro Santa Tereza, nesta Capital. A chamada para o candidato convocado será às 
08:00 horas no local. 

1.2 O candidato deverá apresentar-se portando:
a) 02 (duas) canetas azul ou preta;
b) 02 (dois) lápis preto nº 2;
c) 02 (duas) fotos 3X4 recente e documento oficial de identificação com foto, sem o 

qual não será admitido aos exames.

1.3 Para os exames psicológicos,  recomenda-se ao candidato:  
a) Dormir na noite anterior aos exames o tempo necessário ao seu descanso;
b) Alimentar-se da forma habitual;
c)  Fazer abstinência de álcool  nas 24 (vinte e quatro)  horas que antecedem ao 

exame psicológico;
d) Não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado nas 24 (vinte e quatro) 

horas que antecedem os exames psicológicos;
e)  O  não  cumprimento  das  orientações  acima  é  de  inteira  responsabilidade  do 

candidato.

1.4 O valor da Avaliação Psicológica é R$115,56 (cento e quinze reais e cinquenta e seis 
centavos)  para  todos  os  candidatos  convocados,  e  deverá  ser  pago  à  empresa 
responsável pela aplicação, ao final do exame.

http://www.pmmg.mg.gov.br/crs


1.5 Não serão considerados exames realizados em concursos anteriores ou em outras 
instituições.

1.6 Os  candidatos  militares  da  PMMG  e  do  CBMMG  poderão  comparecer,  para  a 
realização dos exames psicológicos, em trajes civis. Se fardado, deverá estar desarmado.

III - ORIENTAÇÕES PARA OS EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE

1 2ª  ETAPA –  EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE:  Serão  custeados  pela  PMMG, 
realizados somente em Belo Horizonte, na Academia de Polícia Militar (APM) e no Hospital 
da Polícia Militar (HPM), compor-se-ão de:

a) clínico e antropométrico; 
b)  audiometria  tonal,  otoscopia  e,  quando  indicado,  exame  otorrinolaringológico 

completo; 
c) acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico; 
d) odontológico.
e) Em caso de eventuais alterações nos exames citados o médico responsável pela 

avaliação poderá solicitar outros exames, de forma a possibilitar diagnóstico conclusivo,  
sendo estes novos exames às custas do candidato.

2 Não haverá mudanças na programação de datas e horários dos exames médicos. Os 
candidatos convocados deverão apresentar-se em condições de realização dos exames, 
com plena disponibilidade para cumprimento do calendário de atividades previsto para a 2ª  
fase (exames de saúde). 

IV – ORIENTAÇÕES PARA OS EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE:

1 3ª  ETAPA: EXAMES  COMPLEMENTARES  DE  SAÚDE:  Serão  custeados  pelos 
candidatos, realizados somente em laboratórios, clínicas ou hospitais credenciados pelo 
Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM 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); 
 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.



2 A realização dos exames complementares de saúde em local não credenciado implicará 
na eliminação do candidato.
2.1 Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação para a 2ª 
fase do concurso, ou seja anterior a 03/05/2013.

3 Em  caso  de  eventuais  alterações  nos  exames  citados  o  médico  responsável  pela 
avaliação poderá solicitar outros exames, de forma a possibilitar diagnóstico conclusivo,  
sendo estes novos exames às custas do candidato. 

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

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

6 O candidato deverá entregar os Exames Complementares acondicionados em envelope 
papel  pardo  com  medida  aproximada  de  46,5  x  36,5,  no  Centro  de  Recrutamento  e 
Seleção  (CRS),  à  Rua  dos  Pampas,  nº  701,  Bairro  Prado,  Belo  Horizonte/MG, 
pessoalmente ou através de representante legal, até o dia 10/05/2013.

7 Os resultado dos exames de saúde serão publicado no dia 15/05/2013. 

V – CANDIDATO CONVOCADO: 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO PROCESSO

MG13017193 ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR 0024.13.042.185-2

Belo Horizonte, 03 de maio de 2013.

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS


