DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
ATO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA EXAMES

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº
06/2021, de 10 de junho de 2021, que dispõe sobre o concurso público destinado a
selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças
da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2022 (CFSd QPPM/2022), e:

1. CONSIDERANDO QUE:
1.1 Nos termos do subitem 9.4.4 do edital DRH/CRS nº 06/2021, é facultado ao
médico, responsável pela avaliação dos exames de saúde, solicitar outros exames,
de forma a possibilitar o diagnóstico conclusivo:
9.4.4 Em caso de eventuais alterações nos exames de saúde, o médico
responsável pela avaliação poderá, a seu critério, solicitar outros exames, de
forma a possibilitar diagnóstico conclusivo, sendo estes novos exames às
custas do candidato.

1.2 Os médicos responsáveis pela avaliação do candidato constante no quadro a
seguir, solicitaram o comparecimento deste no Hospital da Polícia Militar, no dia
30/05/2022, para fins de avaliação oftalmológica, oportunidade em que deverá
apresentar exame de topografia de córnea recente, com o respectivo laudo:
INSCRIÇÃO
16542167

CANDIDATO
GABRIEL JORGE CONDE
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HORÁRIO
09 HORAS

2 RESOLVE:
2.1 Convocar o candidato, para que compareça ao Hospital da Polícia Militar (HPM),
ambulatório de oftalmologia (4º andar), situado na Rua Pacífico Mascarenhas s/n,
Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, no dia 30/05/2022, no horário constante no
quadro do subitem 1.2, para fins de avaliação oftalmológica, sendo que a ausência
acarretará em eliminação do candidato no certame, nos termos do subitem 12.8,
alínea “g”, do referido edital.

Belo Horizonte/MG, 23 de maio de 2022.

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