ATO DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO AOS EXAMES DE SAÚDE
(PRELIMINARES E COMPLEMENTARES) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO
AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PARA O ANO 2015 (CFO/2015).

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 05/2014, de 30/05/2014 que regula o
Concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, da Polícia Militar de
Minas Gerais, inserto no “Minas Gerais” nº 101 de 03/06/2014, e,
CONSIDERNADO QUE:
1. em 12/11/2014, foi publicado o ato de retificação da convocação para submissão
à fase do concurso público ao CFO/2015;
2. o ato de retificação contém a agenda para que os candidatos realizem os exames
de saúde (médico, odontológico, oftalmológico e otorrinolaringológico) em data e horário
pré agendados e divididos em equipes;
3. o candidato de inscrição nº 0001394527, Márcio Aurélio Alves Abrantes,
pertencente a equipe “L” foi dispensado de realização dos exames de saúde (preliminares
e complementares) por pertencer a Corporação. Contudo o militar encontra-se incluído na
Corporação mediante liminar judicial de nº 0515.080.32.714-8;
4. de acordo com o subitem 2.5 do edital regulador do certame, o candidato militar
da PMMG e do CBMMG que se encontra incluído na Corporação amparado por liminar
judicial, concorrerá em igual condições com os candidatos civis e militares de outras
instituições, devendo preencher os requisitos no edital e ser aprovado, apto e indicado em
todas as provas, exames, avaliações e testes, sem exceção.
RESOLVE:
I – convocar o candidato para realização dos exames de saúde (preliminares e
complementares) de saúde, em igualdade condições aos candidatos civis e militares de
outras instituições;
II – o candidato deverá fazer parte da EQUIPE ”J”, comparecendo nos dias e
horários agendados, conforme tabela a seguir:
EQUIPE “J”

ORDEM

1.

INSCRIÇÃO

0001394527

Clínico

Odontológico

Oftalmológico

Otorrino

APM

APM

HPM

HPM

18/11/2014
07:00H

18/11/2014
07:00H

19/11/2014
07:00H

19/11/2014
11:00H

NOME DO CANDIDATO

MÁRCIO AURÉLIO ALVES ABRANTES

A CHAMADA PARA TODOS OS CANDIDATOS NO LOCAL DETERMINADO SERÁ COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA DO
HORÁRIO PREVISTO PARA O ATENDIMENTO.
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ORIENTAÇÕES PARA OS EXAMES DE SAÚDE
1. Os exames de saúde, de caráter eliminatório, serão realizados nos termos do edital
regulador do certame e da Resolução Conjunta nº 4.278/2013-PMMG/CBMMG de
10/10/2013, encontrando-se disponível no site do CRS (www.pmmg.mg.gov.br/crs), sendo
de inteira responsabilidade do candidato seu conhecimento. Essa resolução dispõe sobre
perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE
1. Os exames preliminares de saúde serão realizados somente em Belo Horizonte, na
Academia de Polícia Militar (APM) e no Hospital da Polícia Militar (HPM), no período de 17
a 28/11/2014, conforme datas e horários definidos no anexo único deste ato. Estes exames
serão custeados pela PMMG e compor-se-ão de:
1.1 clínico;
1.2 audiometria tonal, otoscopia e, quando indicado, exame otorrinolaringológico completo;
1.3 acuidade visual e, quando indicado exame oftalmológico;
1.4 odontológico.
1.5 outros exames, a critério do examinador.
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.
3. Os candidatos deverão atentar para as mudanças na Resolução de Saúde nº 4.278 de
10/10/2013 e seus anexos de “A” a “E”, disponibilizada no site www.pmmg.mg.gov.br/crs.

EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
1. Os exames complementares de saúde serão custeados pelos candidatos e realizados
somente em laboratórios, clínicas ou hospitais credenciados pelo Sistema de Saúde
PMMG-CBMMG-IPSM, e compor-se-ão de:
1.1 RX do tórax – em incidência póstero-anterior com laudo médico.
1.2 sangue:
 imunofluorescência para Trypanosoma Cruzi;
 hemograma completo;
 dosagem de glicose;
 Anti-HIV;
 HbsAg;
 Anti-HCV (em caso de positividade, fazer PCR – Reação da Cadeia da
Polimerase do vírus da Hepatite “C”);
 transaminase glutâmico-pirúvica (TGP);
 gama glutamil-transferase (Gama GT);
 creatinina;
 TSH.
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1.3 urina:
 rotina;
 teste para detecção de metabólitos de THC;
 teste para detecção de metabólicos de cocaína.
1.4 exame parasitológico de fezes;
1.5 eletroencefalograma;
1.6 eletrocardiograma com laudo;
1.7 outros exames, a critério do examinador, sem ônus para a Instituição.
1.8 A realização dos exames complementares de saúde em local não credenciado
implicará na eliminação do candidato.
1.9 Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação para a 2ª
fase do concurso, ou seja, 11/11/2014.
2. 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.
3. 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.
4. A ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames
previstos neste edital, implicará na eliminação do candidato.
5. Os candidatos deverão 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), na Rua dos Pampas, nº 701, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG,
pessoalmente ou através de representante legal, de segunda a sexta-feira, até o dia
28/11/2014, no horário de 08:30 às 17:00h.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2014.
(a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM
Chefe do CRS
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