
 
ATO DE RETIFICAÇÃO NR 01 DO EDITAL NR 11/2008, DE 20/06/2008, QUE 
REGULA O CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO 
DE 1ª CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2009, 
VAGAS PARA AS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO 
HORIZONTE  (CTSP/2009-RMBH). 
 
 
               O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E O CHEFE DO CENTRO DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de 
suas atribuições contidas nos incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos III e V do artigo 26, 
do Decreto nº 18.445, de 15/04/1977 (R-100) e considerando o Edital nº 11, de 20/06/2008, que 
regula o concurso público para o provimento de cargo soldado de 1ª classe da Polícia Militar de 
Minas Gerais, vagas para as unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no 
“Minas Gerais” nº 121, de 04/07/2008, resolvem: 
 

 1. Alterar, devido a existência de erro material, o anexo “F” do edital, que passa a 
vigorar, conforme os termos da Resolução Conjunta nº 3692, de 19/11/2002, e em atendimento 
ao item 5.6 do edital, com a seguinte redação: 
 

ANEXO “F” 
 

DOENÇAS E ALTERAÇÕES INCAPACITANTES E FATORES DE CONTRA-
INDICAÇÃO PARA ADMISSÃO/INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR. 
 
GRUPO I: DOENÇAS OU DEFORMIDADES CONGÊNITAS E ADQUIRIDAS: 1.espinha 
bífida; 2. anomalias congênitas ou adquiridas do sistema nervoso e órgãos dos sentidos;3. fissura 
de abóbada palatina e lábio leporino sem correção cirúrgica ou, quando corrigidos,deixarem 
seqüelas; 4. anomalias congênitas ou adquiridas dos órgãos genitais externos;5. anorquidia; 6. rim 
policístico; 7. anomalias congênitas do sistema cardiovascular; 8. anomalias congênitas dos ossos 
e articulações (encurtamentos, desvios, deformidades, e outras); 9. mutilações ou lesões com 
perda anatômica ou funcional de quirodáctilos ou pododáctilos ou outras partes dos membros; 10. 
albinismo; 11. ausência congênita ou adquirida, total ou parcial, de órgãos indispensáveis à 
aptidão para a função policial ou bombeiro-militar; 12. presença de órtese e/ou prótese, exceto 
nos casos expressamente permitidos na Resolução 3692/02; 13. deformidades congênitas ou 
adquiridas com comprometimento estético e/ou funcional. 
 
GRUPO II: DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS: 1.tuberculose ativa; 2. doenças 
sexualmente transmissíveis complicadas; 3. hanseníase; 4. malária; 5. leishmaniose; 6. doença de 
Chagas; 7. esquistossomose (com exceção da forma intestinal não complicada); 8. micoses 
profundas e as superficiais extensas com comprometimento estético e/ou funcional; 9. portador 
dos vírus HIV ou HTLV; 10. hepatites; 11. portadores de vírus da hepatite; 12. doenças 
infecciosas e parasitárias persistentes e/ou incuráveis ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO III: DOENÇAS, ALTERAÇÕES E DISFUNÇÕES ENDÓCRINAS, METABÓLICAS 
E NUTRICIONAIS: 1.diabetes mellitus ou insipidus; 2. bócio e/ou nódulo tireoidiano; 3. 
hipertireoidismo;4. hipotireoidismo; 5. gota; 6. disfunções hipofisárias; 7. disfunções das 



paratireóides; 8. disfunções das supra-renais; 9. disfunções gonadais; 10. dislipidemia grave; 11. 
obesidade ou déficit ponderal incompatíveis com a função policial ou bombeiro-militar, conforme 
previsto no Anexo "A", (inciso II, item 3.a.); 12. doenças, alterações e disfunções de órgãos 
endócrinos, do metabolismo e nutrição, persistentes e/ou incuráveis ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO IV: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DO SANGUE, DOS ÓRGÃOS 
HEMATOPOÉTICOS E DO SISTEMA IMUNITÁRIO: 1.anemias; 2. policitemias; 3. 
leucopenia ou leucocitose; 4. trombocitopenia ou trombocitose; 5. coagulopatias; 6. púrpuras; 7. 
linfoadenopatias, salvo as decorrentes de doenças benignas; 8. doenças oncohematológicas; 9. 
colagenoses; 10. doenças ou alterações do sangue, dos órgãos hematopoéticos e do sistema 
imunitário persistentes e/ou incuráveis ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO V: DOENÇAS E TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO: 
1.demências, retardos mentais e outros transtornos mentais devidos a lesão, disfunção cerebral e a 
doença física; 2. transtornos psicóticos; 3. transtornos do humor (depressão, distimia, mania e 
outros); 4. transtornos ansiosos, dissociativos, somatoformes, neuróticos e relacionados ao 
estresse; 5. transtornos de personalidade; 6.transtornos relacionados ao uso de álcool e outras 
substâncias psicoativas; 7. outros transtornos comportamentais e emocionais, com início 
habitualmente durante a infância ou a adolescência, incluindo gagueira; 8. transtornos do sono, 
dos hábitos e dos impulsos; 9. história de tratamento psiquiátrico ou uso prolongado de 
psicofármacos; 10. doenças e distúrbios mentais e de comportamento incompatíveis com a função 
policial ou bombeiro-militar. 
 
GRUPO VI: DOENÇAS E ALTERAÇÕES OTORRINOLARINGOLÓGICAS: 1.otite; 2. 
mastoidite; 3. perfuração da membrana timpânica; 4. transtorno da função vestibular; 5. 
hipoacusia ou surdez; 6. surdo-mudez; 7. sinusite grave; 8. polipose nasal ou sinusal; 9. rinite 
crônica; 10. paralisia ou paresia da laringe; 11. distúrbio da voz ou da fala com repercussão 
funcional; 12. destruição total ou parcial da pirâmide ou septo nasal; 13. anosmia; 14. doenças ou 
alterações que exijam uso de prótese auditiva; 15. doenças ou alterações otorrinolaringológicas 
persistentes e/ou incuráveis ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO VII: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR: 1.doenças 
valvares; 2. doenças do endocárdio, miocárdio e pericárdio, inclusive a miocardiopatia 
hipertrófica; 3. coronariopatias; 4. doenças congênitas do coração e vasos, salvo as corrigidas 
cirurgicamente sem sequëlas ou repercussões hemodinâmicas; 5. bloqueios, com exceção do 
bloqueio incompleto de ramo direito sem evidências de cardiopatia; 6. distúrbios do ritmo 
cardíaco com significado patológico; 7. insuficiência cardíaca; 8. hipertensão arterial; 9. 
aneurismas (ventriculares e vasculares); 10. varizes com ou sem insuficiência venosa crônica; 11. 
flebites, tromboses venosas e linfedemas; 12. hemorróidas; 13. insuficiência arterial; 14. 
arteriopatias vasomotoras; 15. submissão a qualquer tipo de cirurgia cardíaca, arterial ou venosa, 
salvo nos casos previstos no item 4 deste Grupo; 16. doenças ou alterações do sistema 
cardiovascular, persistentes e/ou incuráveis ou que deixem sequëlas; 17. alterações radiológicas 
do mediastino. 
 
GRUPO VIII: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO: 1.doença 
pulmonar obstrutiva crônica; 2. asma; 3. pneumoconioses; 4. doença pulmonar tromboembólica; 
5. bronquiectasia; 6. pneumotórax (pregresso ou atual); 7. hipertensão pulmonar; 8. pneumonia; 



9. doenças pulmonares difusas; 10. alterações radiológicas da pleura e do parênquima pulmonar; 
11. doenças ou alterações do sistema respiratório persistentes e/ou incuráveis que deixem 
seqüelas anatômicas e/ou funcionais. 
 
GRUPO IX: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO: 1.estomatite e úlcera 
crônica da cavidade oral; 2. fístula das glândulas salivares; 3. lesões da língua, com limitação à 
articulação das palavras; 4. esofagite; 5. úlcera péptica; 6. hérnias; 7. eventração; 8. cicatriz de 
cirurgia abdominal, com tamanho superior a 10 cm, ou que traga comprometimento estético e/ou 
funcional; 9. fístula da parede abdominal; 10. fístula anoretal; 11. esteatose hepática 12. cirrose 
hepática; 13. colelitíase e/ou colecistite; 14. pancreatite; 15. hepatomegalia;  16. esplenomegalia; 
17. diarréia crônica; 18. ascite; 19. icterícia; 20. doença inflamatória intestinal crônica; 21. 
doenças ou alterações do sistema digestivo persistentes e/ou incuráveis ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO X: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DO SISTEMA GENITO-URINÁRIO E MAMAS: 1.rim 
policístico 2. glomerulopatias; 3. síndrome nefrótica; 4. pielonefrites; 5. hidronefrose; 6. 
urolitíase; 7. disfunção de esfíncteres vésico-ureteral e vésico-uretral; 8. hipospádia ou epispádia; 
9. ectopia testicular; 10. orquite, epididimite ou orqui-epididimite; 11. hidrocele; 12. varicocele; 
13. estenose uretral; 14. ginecomastia e hipertrofia mamária com repercussão estética e/ou 
funcional; l5. doença inflamatória da mama; 16. abortamento; 17. doença inflamatória pélvica; 
18. prolapso genital; 19. fístula do trato genital; 20. alterações patológicas no exame rotineiro de 
urina; 21. doenças ou alterações do sistema genito-urinário e mamas, persistentes e/ou incuráveis 
ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO XI: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DA PELE, SUBCUTÂNEO E ANEXOS: 
1.eczemas, dermatites, dermatoses crônicas, onicopatias, acne, vitiligo, nevus, afecções 
hipertróficas e atróficas da pele (quelóides, cicatrizes e calosidades), quando trouxerem 
comprometimento estético e/ou funcional; 2. pênfigos; 3. herpes zóster; 4. eritema nodoso; 5. 
sicose e pseudofoliculite da barba; 6. desidrose, quando acompanhada de lesão que perturbe a 
marcha e/ou a utilização das mãos; 7. alopecia areata; 8. Úlcera da pele; 9. psoríase ou 
parapsoríase; 10. líquen mixedematoso ou escleroatrófico; 11. hanseníase; 12. genodermatoses, 
ictiose, epidermólises bolhosas, xeroderma pigmentoso; 13. distúrbios associados a estase 
venosa; 14. doenças desencadeadas ou agravadas pela luz solar; 15. vasculites de repercussão 
sistêmica; 16. doenças ou alterações da pele, subcutâneo e anexos persistentes e/ou incuráveis 
que tragam comprometimento funcional e/ou estético ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO XII: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DOS OSSOS E DOS ÓRGÃOS DE 
LOCOMOÇÃO: 1.osteoartrites; 2. osteoartroses; 3. espondilite anquilosante; 4. artrite 
reumatóide ou outras artrites; 5. Osteomielite em atividade ou periostite; 6. anquilose articular; 7. 
pseudoartrose; 8. joanete; 9. sinovite; 10. bursite; 11. doenças dos músculos, tendões e 
aponeuroses; 12. distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT); 13. desvios 
patológicos da coluna vertebral; 14. cervicalgia, dorsalgia, lombalgia e lombociatalgia; 15. pé 
valgo, varo, plano, torto, cavo, com comprometimento funcional; 16. luxação recidivante; 17. 
lesão e/ou seqüela meniscal e de ligamento; 18. "genu valgum" ou "genu varum"; 19. cirurgia 
óssea, com seqüela ortopédica; 20. cirurgia ou artroscopia de grande articulação; 21. cirurgia de 
pequena articulação quando trouxer comprometimento funcional; 22. fraturas intra-articulares; 
23. fibromialgias e distrofias musculares; 24. artroplastias, próteses e órteses; 25. derrame 



articular; 26. doenças ou alterações dos ossos e articulações persistentes e/ou incuráveis, que 
tragam comprometimento funcional e/ou estético ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO XIII: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO: 1.epilepsia; 2. 
alterações eletroencefalográficas; 3. hidrocefalia; 4. neurocisticercose; 5. doença inflamatória do 
sistema nervoso central e/ou periférico; 6. distúrbio sensitivo ou motor persistente; 7. paralisia 
e/ou paresia; 8. polineuropatia; 9. “miastenia gravis”; 10. seqüela de afecção do sistema nervoso; 
11. doenças ou alterações neurológicas persistentes e/ou incuráveis que tragam comprometimento 
funcional e/ou estético ou que deixem seqüelas. 
 
GRUPO XIV: DOENÇAS E ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS:  
A – Para admissão/inclusão no CFO, QPE (PM e BM), QPPM e QPBM: 
1.estrabismo; 2. ptose palpebral, hiperemia conjuntival; tumoração ou anomalia ciliar que 
comprometa a estética e/ou função; 3. cicatriz cirúrgica, inclusive decorrente de cirurgia 
refrativa; 4. cicatriz não cirúrgica, que comprometa a estética e/ou função; 5. doença 
degenerativa, distrófica, infecciosa ou inflamatória; 6. vício de refração respeitados os critérios 
previstos no Anexo "B", da Resolução 3692/02; 7. hipermetropia ou astigmatismo 
hipermetrópico latente (igual ou superior a 2.0 dioptrias); 8. deficiência da visão cromática; 9. 
catarata; 10. presença de lente intra-ocular; 11. glaucoma ou hipertensão ocular (pressão 
intraocular ≥• 19 mmHg, sem medicação); 12. doenças ou alterações oftalmológicas persistentes 
e/ou incuráveis que tragam prejuízo funcional e/ou estético ou que deixem seqüelas. 
 
B – Para admissão/inclusão no QOS/QOC/QOE (PM e BM): 
1. estrabismo; 2. ptose palpebral, hiperemia conjuntival crônica, tumoração ou anomalia ciliar 
que comprometa a estética e/ou função; 3. cicatriz cirúrgica, exceto a decorrente de cirurgia 
refrativa; 4. cicatriz não cirúrgica, que comprometa a estética e/ou função; 5. doença 
degenerativa, distrófica, infecciosa ou inflamatória; 6. vício de refração, respeitados os critérios 
previstos no Anexo "B", da Resolução 3692, de 19 de dezembro de 2002; 7. catarata; 8. presença 
de lente intra-ocular; 9. glaucoma ou hipertensão ocular (pressão intraocular ≥• 19 mmHg, sem 
medicação); 10. doenças ou alterações oftalmológicas persistentes e/ou incuráveis que tragam 
comprometimento funcional e/ou estético ou que deixem seqüelas. 
 
 
GRUPO XV: NEOPLASIAS: 1.neoplasias malignas; 2. neoplasias benignas de prognóstico 
reservado ou que tragam comprometimento estético e/ou funcional ou que deixem seqüelas. 

 
GRUPO XVI: TRAÇOS DE PERSONALIDADE INCOMPATÍVEIS: 1.descontrole emocional; 
2. descontrole da agressividade; 3. descontrole da impulsividade; 4. alterações acentuadas da 
afetividade; 5. oposicionismo a normas sociais e a figuras de autoridade; 6.dificuldade acentuada 
para estabelecer contato interpessoal; 7. Funcionamento intelectual abaixo da média, associado a 
prejuízo no comportamento adaptativo e desempenho deficitário de acordo com sua idade e 
grupamento social; 8. Distúrbio acentuado da energia vital de forma a comprometer a capacidade 
para ação com depressão ou elação acentuadas. 
 
GRUPO XVII: DOENÇAS E ALTERAÇÕES ODONTOLÓGICAS: 1.anomalias esqueléticas da 
maxila, mandíbula e Articulação tempero-mandibular - ATM, congênitas ou adquiridas que 



causem deformidades faciais e funcionais ou estéticas graves; 2. Neoplasias bucais malignas e as 
benignas de prognóstico sombrio; 3. falhas dentárias da bateria labial superior e/ou inferior não 
reabilitadas através de próteses fixas ou móveis definitivas; 4. cáries profundas e restos 
radiculares; 5. doença periodontal avançada e generalizada com sinais clínicos de mobilidade 
e/ou migração dental; 6. más oclusões de classes I, II e III da classificação de Angle que 
acarretarem as deformidades enquadradas no item 1. deste grupo; 
       
 

2. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital. 
 

Belo Horizonte,  24  de novembro de 2008.  
 

 
 
 
   (a) Dâmocles Freire Júnior – Cel PM    (a)Francisco de Assis Leal da Silva – Maj  PM 
      Diretor de Recursos Humanos                                      Chefe  do CRS 
 
 


