Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Academia de Polícia Civil
Divisão de Recrutamento e Seleção
Portaria Nº 031/DRS/ACADEPOL/PCMG/2019
Concurso Público - Provimento 2018/1
Delegado de Polícia – Edital 01/18
A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições, visando o Provimento de vagas para o cargo na inicial
da série de níveis da carreira de Delegado de Polícia Substituto,
cumprindo decisão judicial exarada nos autos dos processos abaixo
indicados, convoca os candidatos:
Inscrição

Nome

Processo

24223

Daniel Pirró Cerzósimo

1001789-05.2019.8.26.0114

para os Exames Biomédicos e Biofísicos, de caráter eliminatório, que
serão realizados na Academia de Polícia Civil (Rua Oscar Negrão de
Lima, 200 – Prédio “A” - Bairro Nova Gameleira - DRS), no dia 19 de
fevereiro de 2019, às 08 horas.
Observações:
Para submeter-se aos Exames Biomédicos e Biofísicos, o candidato
deverá comparecer na data, horário e local designados, munido do
documento de identidade e dos exames laboratoriais e complementares
necessários.
A falta de qualquer exame laboratorial e/ou complementar acarretará a
sua eliminação do concurso.
Os Exames Laboratoriais a serem realizados, conforme item 9.8 do
Edital 01/18, são:
a) Teste ergométrico, com laudo.
b) Radiografia do tórax (incidências PA e Perfil) com laudo e
radiografia panorâmica da coluna vertebral (incidências AP e Perfil em
Ortostatismo) com laudo descrevendo medida da linha SVA, medida
do ângulo da curva de escoliose, se houver, medida do grau de
curvatura da coluna torácica e medida do grau de espondilolistese, se
houver.
c) Glicemia, Creatinina, GGT, fosfatase alcalina, transaminases
(TGO/TGP) e bilirrubinas (direita e indireta).
d) Hemograma completo.
e) Urina Rotina.
f) Grupo Sanguíneo – fator Rh.
g) Audiometria tonal e vocal.
h) Antidrogas: exame com janela de detecção de 90 (noventa) dias pela
amostra de queratina para:
•
maconha;
•
metabólicos do delta-9 THC;
•
cocaína;
•
anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados);
•
opiáceos.
i) Exames neurológicos, todos com laudo:
•
avaliação clínica neurológica realizada pelo especialista;
e eletroencefalograma (EEG);
j) Exames oftalmológicos: avaliação oftalmológica pelo especialista,
considerando:
•
acuidade visual sem correção;
•
acuidade visual com correção;
•
tonometria;
•
biomicroscopia;
•
fundoscopia;
•
motricidade ocular;
•
senso cromático;
•
campo visual (campimetria computadorizada), com
laudo;
k) ecografia de abdome total;
l) psiquiátrico: avaliação psiquiátrica realizada por especialista
(Sociedade Brasileira de Psiquiatria), com Atestado (Modelo “H”
Anexo IV) sobre comportamento, humor, coerência e relevância do
pensamento, conteúdo ideativo, percepções, hiperatividade,
encadeamento de ideias, orientação, memória recente, memória
remota, tirocínio, uso ou não de medicamentos psicotrópicos
(psicofármacos), e ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica.
O laudo psiquiátrico deverá ser realizado por psiquiatra com
título de Especialização pela ABP - Associação Brasileira de
Psiquiatria e/ou Registro no CRM de Especialista em Psiquiatria.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 08 de
fevereiro de 2019.

- Cinara Maria Moreira Liberal –
Delegada-Geral de Polícia
Presidente da Comissão de Concurso
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais

