
ATO DE RESULTADO DA 3ª FASE, TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA (TCF) E CONVOCAÇÃO 

PARA A 4ª FASE (EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE), DO CONCURSO PÚBLICO PARA O 

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

(CTSP/2005). 

 
 

O TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no 
uso de suas atribuições contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e consoante o 
disposto no edital do concurso público ao Curso Técnico em Segurança Pública, pára o ano de 2005, publicado no 
“Minas Gerais” nº 133, de 17 de julho de 2004, faz publicar o resultado da 3ª fase Teste de Capacitação Física 
(TCF) e convoca para a 4ª fase (exames complementares de saúde), o candidato abaixo nominado, mediante 
decisão judicial (processo nº 0024.04.532.003/3). 
 

Inscrição Nome 1ª  Fase 2ª Fase 3ª fase (TCF) 
MG-7117336 Alessandro Lucena Machado 163,50 INAPTO CLÍNICO  78,00 

 
1. ORIENTAÇÕES: 

 

1.1 O candidato realizará os exames no período de 29/09/09 a 13/10/09, nos laboratórios conveniados com a 
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A relação dos laboratórios conveniados poderá ser consultada, no site do 
CRS www.pmmg.mg.gov.br/crs. 
 

1.2 Exames a serem realizados, conforme previsto no item 4.9 do edital do concurso: 
 

“4.9 Os exames complementares de saúde, que serão pagos pelo candidato são os que se seguem: 
4.9.1 Radiografia do tórax, em incidência póstero anterior. 
4.9.2 Sangue: imunofluorescência para Trypanosoma Cruzi, hemograma completo (contagem e índices 
hematimetricos 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) e creatinina. 
4.9.3 Urina: rotina, teste para detecção de metabólitos de THC, teste para detecção de metabólitos de 
cocaína. 
4.9.4 Exame parasitológico de fezes. 
4.9.5 Eletroencefalograma. 
4.9.6 Eletrocardiograma. 
4.9.7 Outros exames que se fizerem necessários a critério do examinador serão pagos pelo candidato." 
 
 

1.3 Não será admitida a ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames, cabendo 
ao candidato exigir do laboratório onde realizar os exames, a entrega da bateria completa. 
 

1.4 Aconselha-se ao candidato a realização dos exames a partir do primeiro dia, visto que alguns exames 
carecem de maior tempo para análise e resultado. 
 

1.5 Todos os exames, sem exceção, deverão ser entregues no CRS, pessoalmente, pelo candidato ou seu 
procurador, legalmente nomeado com cópia e original da identidade do procurador, até às 18:00 h do dia 13 de 
outubro de 2009. 

 
 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2009. 
 
 

(a) Francisco de Assis Leal da Silva, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 


