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ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA A 3ª FASE (EXAMES 
COMPLEMENTARES DE SAÚDE) DO CONCURSO PÚBLICO PARA O 
CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE 
MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2010 – VAGAS PARA AS UNIDADES DO 
INTERIOR DO ESTADO (CTSP/2010 - INTERIOR) – CUMPRIMENTO DE 
DECISÃO JUDICIAL.  

 
 

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 
2006, e considerando o disposto no edital DRH/CRS nº 07, de 05 de maio de 
2009, e suas alterações, publicado no “Minas Gerais” n°. 79, de 06 de maio de 
2009, que regula o concurso público para admissão ao Curso Técnico em 
Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 - 
Interior, faz publicar o ato complementar de convocação para submissão a 3ª 
fase, tendo em vista o cumprimento de ordem judicial: 
 
 
1 ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 
1.1 Os exames complementares de saúde serão realizados conforme os 
termos da Resolução Conjunta nº 3.692, de 19 de novembro de 2002. Essa 
Resolução contém a relação das doenças e alterações incapacitantes para 
ingresso na PMMG, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu 
conhecimento.  
 
2 EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE: serão custeados pelo 
candidato, realizados no período de 16/12/2015 a 29/12/2015 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 com laudo médico; 
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;  
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→ teste para detecção de metabólitos de cocaína; 
d) exame parasitológico de fezes; 
e) eletroencefalograma; 
f) eletrocardiograma com laudo. 
 
2.1 A lista de credenciados poderá ser consultada no sítio eletrônico do Instituto 
de Previdência dos Servidores Militares (IPSM): www.ipsm.mg.gov.br. 
 
2.2 A realização dos exames complementares de saúde em local não 
credenciado implicará na eliminação do candidato. 
 
2.3 Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de 
convocação para a 3ª fase do concurso. 
 
2.4 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. 
 
2.5 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, clínica ou laboratório onde optar 
realizar os exames, a entrega da bateria completa. 
 
2.6 A ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos 
exames previstos neste edital, implicará na eliminação do candidato. 
 
2.7 O candidato deverá entregar os Exames Complementares de Saúde 
acondicionados em envelope papel pardo com medida aproximada de 46,5 x 
36,5, na sede do 4º BPM, situado à Praça Governador Magalhães Pinto, nº 
530, Bairro Fabrício, Uberaba/MG, pessoalmente ou através de representante 
legal, até o dia 30/12/2015. 
 
2.8 O resultado da 3 ª fase será publicado no dia 05/01/2016. 
 
 
3 CANDIDATO – VAGAS PARA A 5ª RPM: 
 

INSCRIÇÃO NOME 1ª FASE 2ª FASE PROCESSO 

MG10513782 DANILO JOSE DOS SANTOS 135,00 INAPTO CLÍNICO 0090889-57.2011.8.13.0040 

 

 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2015. 
 

 
(a) Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM 
         Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


