
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REAVALIAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE DO
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (QPPM), PARA O ANO DE 2017, VAGAS
INTERIOR - 12ª RPM, MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, e considerando o

disposto no edital DRH/CRS n° 18/2016, de 30/12/2016, publicado no “Minas Gerais” 237,

de 30/12/2016 e suas retificações (Minas Gerais nº 39, de 23/02/2017), que regula o

concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de

Minas Gerais para o ano de 2017 (CFSd QPPM/2017) - 12ª RPM, e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 O candidato ALEXANDRE REIS CORREA, inscrição nº 9335062, concorreu às vagas

do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados, CFSD/2017, vagas
masculinas para 12ª RPM;

1.2 Na 1ª fase do certame o candidato obteve 80,00 (oitenta) pontos na prova de

conhecimentos I e 73,00 (setenta e três) pontos na prova II1. Convocado para a 2ª fase o

candidato obteve 57,00 (cinquenta e sete) pontos na avaliação física militar (AFM)2, foi apto

na Avaliação Psicológica3 e apto nos exames odontológicos e clínicos4, foi considerado apto

no exame referente ao item 6.54 do edital do certame5, sendo apto também nos exames

preliminares, porém considerado INAPTO nos exames de saúde complementares6;

1.3 Face à inaptidão o candidato ajuizou ação, processo nº 5007881-44.2017.8.13.03137,

objetivando autorização para repetição dos exames de saúde complementares;

1 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/310720171721219500.pdf
2 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/310820171706475260.pdf
3 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/180920171625209280.pdf
4 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/250820171507553540.pdf
5 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/290920171046177810.pdf
6 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/290920171048045960.pdf
7 1080.01.0043185/2018-82Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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1.4 Em 06 de junho de 2022, aportou nesse Centro, decisão já transitada em julgado,

determinando a reavaliação médica do candidato.

2 RESOLVE:

2.1 Ante ao exposto no subitem 1.4 deste ato, convocar o candidato ALEXANDRE REIS
CORREA, inscrição nº 9335062, para reavaliação dos exames de saúde, em cumprimento à

determinação judicial supramencionada.

3 ORIENTAÇÕES GERAIS:
3.1 Será eliminado do concurso o candidato que faltar ou chegar atrasado para a realização

de qualquer prova, avaliação, teste ou exame, bem como para qualquer chamada

previamente definida pela administração do concurso;

3.2 O candidato deverá observar as orientações específicas8, publicadas no dia 01 de

agosto de 2017, no site do CRS, cumprindo todas as determinações, no que couber;

3.3 O candidato deverá acessar a Ficha médica disponível em

https://drive.google.com/file/d/1CHguhPsedqPD1HwLOPDX3Zi-xgvbE6oQ/view?usp=sharing. O

arquivo encontra-se em formato PDF editável.

3.3.1 Imprimir o Formulário supracitado (total de 10 folhas) em folha de cor branca, tamanho

A4, tinta de cor preta, e preencher obrigatoriamente as páginas 01 a 05, datar e assinar. Nas

folhas de 06 a 10, o candidato deverá apenas identificar na parte superior do Formulário,

com seu nome completo, RG e assinatura.

3.3.2 Colar em campo próprio uma foto 3x4 recente.

3.3.3 O candidato deverá acondicionar a ficha médica em envelope pardo (tamanho 260 x

360 mm) aproximadamente, preencher e colar a etiqueta correspondente na frente do

envelope (lado sem aba) em modo paisagem e entregar ao policial militar do CRS,

responsável pela chamada, no dia da realização do exame preliminar de saúde.

8 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/010820171632065770.pdfDocumento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=EC96311359D1



3.3.4 O candidato deverá acessar o link,

https://drive.google.com/file/d/119TiYAD1hcLkfvCqMJqVIG3I2jB2cv2P/view?usp=sharing,

fazer o download do arquivo e preencher todas as etiquetas que deverão ser coladas nos

envelopes da ficha médica e exames complementares de saúde.

4 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARAA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE:

4.1 Os exames de saúde dividem-se em duas etapas: exames preliminares e exames

complementares e serão realizados conforme os termos da Resolução Conjunta nº

4.278/2013 e suas alterações. Esta resolução contém a relação das doenças e alterações

incapacitantes para ingresso na PMMG, encontrando-se disponível no site do CRS

www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu

conhecimento.

4.2 Para a realização dos exames complementares de saúde (exames necessários ao

diagnóstico conclusivo da inaptidão), o candidato deverá apresentar-se no dia 01 de julho
de 2022, sexta-feira, às 09h, na Academia de Polícia Militar, situada à rua Diabase, 320,

Prado, Belo Horizonte/MG, munido de documento de identificação;

4.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar-se para os exames de saúde portando:

a) no mínimo, 01 (uma) caneta azul ou preta;

b) documento oficial de identidade constando seu CPF ou com CPF à parte;

c) biquíni (sexo feminino);

d) exames complementares de saúde (exames necessários ao diagnóstico conclusivo da

inaptidão).

4.4 Os exames complementares de saúde, conforme subitem 6.50 do edital regulador do

certame, serão realizados somente em laboratórios, clínicas ou hospitais credenciados pelo

Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM, às expensas do candidato e são de caráter

eliminatório.

4.5 A realização dos exames complementares de saúde em laboratórios, clínicas ou

hospitais não credenciados implicará na eliminação do candidato do concurso.

4.6 Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data da convocação para os

exames de saúde, nem após a data prevista para a realização do seu exame médico,

implicando na eliminação do candidato.
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4.7 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.

4.8 Para os exames complementares de saúde não será admitido a ausência ou substituição
por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames listados no subitem 6.50 do edital

regulador do certame, cabendo ao candidato exigir do hospital, clínica ou laboratório onde

optar por realizar os exames, a entrega da bateria completa e laudos.

4.9 O candidato deverá solicitar ao laboratório, clínica ou hospital credenciado que o

resultado de exame complementar laboratorial seja OBRIGATORIAMENTE impresso em

página individualizada, ou seja, um exame por página. Caso seja impresso mais de um

resultado na mesma página deverá estar ordenado conforme o descrito nas alíneas do

subitem 6.50 do edital regulador do certame.

4.10 Os exames complementares de saúde deverão ser entregues no dia de apresentação

do candidato, e deverão estar acondicionados em envelope de papel pardo, medindo

aproximadamente 370 x 470mm (A x L), com a etiqueta correspondente aos exames

preenchida e colada na frente do envelope (lado sem aba), em modo paisagem.

Belo Horizonte, 06 de junho de 2022

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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