
ATO  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  A  6ª  FASE  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 2006 - MEDIANTE 
DECISÃO JUDICIAL. 

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  15/04/1977  e,  considerando  o  R-103,  regulado  pela 
Resolução  nº  3.875,  de  08/08/2006,  nos  termos  do  edital  nº  05  DRH/CRS,  de 
11/05/2006, 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 
2006,  inserto  no  “Minas  Gerais”  nº  088,  de  13/05/2006  e  suas  alterações,  e 
considerando a determinação judicial proferida pelo MM juiz da 4ª VFPE, processo nº 
002407384038-1, que garantiu a candidata abaixo a reserva de vaga para o próximo 
Estágio  de  Adaptação de Oficiais  (EAdO),  convoca a candidata  para  a  6ª  fase do 
concurso (EAdO), a saber:

 PERIODONTIA - BH C. ODONTOLÓGICO: 

INSCRIÇÃO NOME NOTA
2º

FASE
3º

FASE
4º FASE

PP         PT
MÉDIA

PONDERADA
5ª FASE

M8539059 LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO 067,50 APTO APTO 87,00 62,00 72,25
CONTRA-
INDICADA

PP = PROVA TEÓRICO – PRÁTICA - PT = PROVA DE TÍTULOS

I – ORIENTAÇÕES À CANDIDATA:

1. O Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO), de caráter eliminatório e classificatório, 
será  realizado  no  Centro  de  Pesquisa  e  Pós  Graduação  (CPP)  da  Academia  de 
Polícia Militar (APM) na Rua Diabase, nº 320, Bairro Prado – Belo Horizonte/MG. 

2. A candidata deverá apresentar-se no dia 05/11/2014 com os seguintes documentos 
para efetivação da matrícula: 
a) requerimento de matrícula, conforme modelo anexo;
b) certidão de nascimento ou casamento; 
c) comprovante de inscrição no CPF, mediante apresentação do referido cartão; 
d) original e cópia da carteira de identidade;
e) original e  02 (duas) cópias do diploma de conclusão do curso de graduação da 
categoria  a  que  concorreu,  reconhecido  pelo  Ministério  da  Educação  (MEC)  ou 
Conselho  Federal  respectivo  ou  entidade  de  classe  legalmente  constituída  e 
reconhecida oficialmente.
f) declaração, confeccionada pelo próprio candidato, de bens e valores que comprovem 
o patrimônio privado;
g) para ocupantes de cargo, emprego ou função pública, federal, estadual ou municipal, 
02 (duas) declarações de desvinculação destes, na conformidade dos incisos II e III do 
§ 3º do art. 142 c/c art. 42, § 1º, todos da Constituição da República Federativa do 
Brasil,  observando-se  as  alterações  trazidas  pela  emenda  constitucional  nº  77,  de 
11/02/2014, e conforme modelo neste ato;
h) original e  02 (duas) cópias da documentação comprobatória do cumprimento de sua 
obrigação com o serviço militar (sexo masculino); 
i) título de eleitor, juntamente com a documentação comprobatória de sua quitação com 
as obrigações eleitorais;
j)  02 (duas) cópias de cada uma das certidões negativas de antecedentes criminais 
expedidas  pela  Polícia  Civil,  Polícia  Federal,  Justiça  Estadual  (inclusive  Juizado 
Especial),  Justiça  Federal  (Inclusive  Juizado  Especial  das  localidades  em  que  o 
candidato  residiu  nos  últimos  05  (cinco)  anos,  com data  de  expedição  de  até  60 
(sessenta) dias anteriores à matrícula. No caso de militares ou ex-militares, que tenham 



servido nas Forças Armadas ou em polícias e bombeiros militares de Estados onde há 
Justiça  Militar  Estadual,  também  deverá  ser  apresentada  a  certidão  negativa  da 
respectiva Justiça Militar;
k) formulário para ingresso na corporação (FIC), que deverá ser preenchido de próprio 
punho,  conforme  modelo  a  ser  disponibilizado  pelo  CPP/APM  no  momento  da 
matrícula;
l) original e  02 (duas) cópias do Certificado ou declaração de conclusão do curso de 
Residência  Médica  ou  título  de  especialização  da  categoria/especialidade  a  que 
concorrer;
m) 02 (duas) fotos 5x7 recentes coloridas.

3. Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial de cursos.

4.  Diplomas  e  certificados  expedidos  no  exterior  somente  serão  considerados  se 
revalidados por  instituição de ensino superior  no Brasil  e  traduzidos para a Língua 
Portuguesa por tradutor juramentado.

5. Será eliminado do concurso o candidato que:
a) Apresente diploma do curso universitário não reconhecido pelo MEC;
b) Estiver concorrendo às vagas de análises clínicas, fisioterapia respiratória, cirurgia 
geral,  psiquiatria,  pediatria,  ortopedia,  anestesiologia,  ginecologia,  clínica  médica, 
cirurgia  vascular,  cirurgia  plástica,  prótese  dentária,  endodontia,  cirurgia  e 
traumatologia  buco  maxilofacial,  ortodontia e  Odontologia  para  Pacientes  com 
Necessidades  Especiais e  não  possua  curso  de  residência  médica  ou  título  de 
especialização,  ambos  da  categoria/especialidade  a  que  concorrer  ou  apresente  o 
respectivo certificado ou declaração de conclusão do curso de residência médica ou 
título de especialização, não reconhecidos pelo MEC.

6. A declaração e a apresentação de documentos ou informações falsos ou inexatos 
determinará  o  cancelamento  da  matrícula  e  a  anulação  de  todos  os  atos  dela 
decorrentes,  em  qualquer  época,  sem  prejuízo  das  sanções  civis,  penais  e 
administrativas cabíveis. 

7.  Toda  documentação  prevista  nesse  edital,  e  entregue  pelo  candidato,  não  será 
objeto de devolução ao mesmo, fazendo parte do arquivo do concurso.

8.  A  nomeação  e  posse  do  candidato  aprovado  no  concurso  condicionar-se-á  ao 
cumprimento  dos  requisitos  exigidos  no  edital  bem  como  a  entrega  de  toda 
documentação exigida.

9.  A  apresentação  dos  documentos  exigidos  é  de  inteira  responsabilidade  do 
candidato, que não terá sua nomeação efetivada se não apresentá-los, no CPP/APM, 
na data estipulada neste ato ou se apresentá-los rasurados, ilegíveis ou irregulares.

10. A apresentação para início do Estágio de Adaptação para Oficiais (EAdO) será no 
Auditório  Pau  Brasil,  localizado  na  Academia  de  Polícia  Militar  (APM)  sito  à  Rua 
Diabase, nº 320, Bairro Prado, BHTE/MG, no dia 10/11/2014 às 08horas.

11.  O uniforme de apresentação, de todos os candidatos, será camiseta branca (gola 
olímpica), calça jeans de cor azul, tênis preto, meia branca e cinto preto padrão PMMG. 
11.1 As candidatas do sexo feminino deverão estar de top preto sob a camiseta branca 
e os cabelos presos em coque.
11.2 Todos os candidatos deverão trazer um short padrão PMMG para as atividades 
físicas.



11.3 No dia da matrícula os candidatos terão acesso ao modelo de uniforme a ser 
utilizado durante o EAdO.

12.  A FICHA DE IMPLANTAÇÃO E A DECLARAÇÃO DE DESVINCULAÇÃO DE 
FUNÇÃO PÚBLICA QUE ACOMPANHAM ESTE ATO DEVERÃO SER IMPRESSAS 
E  PREENCHIDAS.  SOMENTE  PELOS  CANDIDATOS  CIVIS  E  MILITARES  DE 
OUTRAS  CORPORAÇÕES,  PARA  ENTREGA  JUNTAMENTE  COM  OS  DEMAIS 
DOCUMENTOS PREVISTOS NO EDITAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2014.

13. PARA  PREENCHIMENTO  DO  FORMULÁRIO  PARA  INGRESSO  NA 
CORPORAÇÃO  (FIC),  CUJO  DOCUMENTO  SERÁ  DISPONIBILIZADO  PARA  O 
CANDIDATO  NO  MOMENTO  DA  MATRÍCULA  NO  EADO,  SEGUEM  AS 
SEGUINTES ORIENTAÇÕES PRELIMINARES: 

13.1 Todos os candidatos devem trazer caneta preta. O preenchimento deverá ser com 
letra legível;

13.2  Não será permitida rasura do formulário;

13.3  O  candidato  deverá  trazer  dados  completos  (Rua,  número,  cidade,  bairro  e 
estado) dos Endereços onde residiu, em ordem cronológica, a partir dos 12 anos 
de idade;

13.4 Trazer endereço completo dos pais, padrastos e irmãos;

13.5 Trazer dados como data e endereço completo de todos os lugares em que 
esteve empregado, quer tenha sido ou não registrado;

13.6 Trazer endereço completo das escolas e locais onde estudou referente ao Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Residência Médica e Especialização. 

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2014

Emerson Mozzer, Ten Cel PM
Chefe do CRS



ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
CENTRO DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

DADOS BÁSICOS:
Nº DE POLÍCIA: _________________ (a ser preenchido pela SRH/CAE, após implantação)

NOME:________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO_____/_____/______ SEXO__________ ESTADO CIVIL_________________________ 
DATA  INCLUSÃO:  _______/_______/_____  Nº  IDENTIDADE_____________________________________  ORGÃO 
EMISSOR: _________________________   DATA DE EMISSÃO: _______/________/________ TITULO DE ELEITOR 
Nº__________________________________SEÇÃO___________ZONA_____________Nº  CPF______________________ 
PROFISSÃO________________________________________      Nº PIS/PASEP___________________________________

FILIAÇÃO:
NOME DO PAI: ______________________________________________________________________________________ 
PROFISSÃO: _________________________________________________________________________________________
NOME DA MÃE: _____________________________________________________________________________________ 
PROFISSÃO: _________________________________________________________________________________________

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL – CÓDIGO/AG:_________   - ____   CONTA:__________  -  _____

ENDEREÇO:
RUA/ AV/ AL________________________________________________________Nº___________ COMPL.____________
BAIRRO_________________________ CIDADE______________________________CEP _________________  
CÓDIGO MUNICIPIO_________ FONE (____)   _____________ FONE CELULAR (____)  ________________
                                (preenchido pela SRH/CAE)  
IDENTIFICAÇÃO:
NACIONALIDADE__________________  NATURALIDADE  _____________________  ESTADO(UF)  ________ 
CERTIDÃO ( )  NASCIMENTO ( ) CASAMENTO - LIVRO_________ FOLHA________TERMO____________________
CARTÓRIO(ESPECIFICAR)_______________________________________CÓD________________________  

                                                       (Nº Subdistrito, Cidade/Comarca)                                                            (preenchido pela SRH/CAE)

CARTEIRA DE TRABALHO:
ANO 1ª EMPREGO_________ Nº________________ SÉRIE________________  DATA DE EMISSÃO  ____/____/____  
ESTADO (UF) _______________ UF ULTIMO EMPREGO________________

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO:
CNH Nº REGISTRO______________________CATEGORIA_______UF ______ DATA DA EMISSÃO_____/____/_____
ORGÃO EXPEDIDOR_____________________________________________ DATA DA VALIDADE_____/_____/_____

ESCOLARIDADE:
( ) 4. ENSINO MÉDIO ( ) 5. ENSINO SUPERIOR ( ) 6. POS-GRADUADO(ESP)  ( ) 7. POS-GRADUADO(MEST.)

DADOS GERAIS:
ALTURA ______ COR DA PELE: (  ) 1.INDIGENA  (  ) 2. BRANCA (   ) 4. PRETA (  ) 6. AMARELA  (  ) 8. PARDA
TIPO DE SANGUE: (   ) A   (   ) B   (   ) O   (   ) AB       FATOR RH: (   ) POSITIVO  (   ) NEGATIVO

SINAIS PARTICULARES: ______________________________________________________________________________ 

CERTIFICADO DE RESERVISTA: (   ) MARINHA (   ) EXERCITO (   ) AERONAUTICA 
TIPO: (  )  1. CERT. RES 1º/2ª CATEGORIA (  )  2.  CERT. DISP. INCORP. ( )  3. CERT. ISENÇÃO ( )  4.  CARTA 
PATENTE  (  ) 5. CERT. SIT. MILITAR
Nº OU RA__________________________________  REGIÃO ORGÃO EXPEDIDOR Nº ___________________________
DATA DE EXPEDIÇÃO_____/_____/_____  CSM, SMOB OU DN Nº__________________________ SÉRIE __________

________________________________________________
Assinatura/Rubrica do Candidato

CPP em Belo Horizonte, _____/_____/_____

Nº DE POLÍCIA________________     ______________________________________________________
                                                                        Nome do militar responsável pela conferência dos dados supra
Nº DE POLÍCIA________________    __________________________________________________________

                               Nome do responsável pelo lançamento no SIRH
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