
 

 

 

 
 

 
 

  

RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 

Requerente: __________________________________________________ (nome da candidata) 

Inscrição: ________ Concurso (carreira): ____________________________Edital Nº: ___/2021. 

Assunto: Solicitação adiamento dos exames biomédico/biofísico 

 

Excelentíssima Presidente da Comissão de Concurso  e, 

Médico Presidente da Banca Examinadora para aplicação dos Exames Biomédicos, 

Venho respeitosamente por meio do presente, considerando as regras editalícias do concurso 
ao qual estou inscrita, solicitar que se dignem em conceder a remarcação de nova data para realizar a 
etapa dos Exames Biomédico/Biofísicos no Concurso acima descrito, por estar impossibilitada 
temporariamente de realizar teste físico, em razão de encontrar-me grávida, conforme atestado 
médico que consta o tempo de gestação, em anexo. 

Declaro estar ciente de que a condição de gravidez não me isentará da realização dos Exames 
Biomédicos/Biofísicos, fazendo jus, tão somente, ao direito de realizá-los, em momento oportuno, 
ficando minha conclusão no concurso condicionada à aprovação em todas as etapas, observada a 
pontuação final dos candidatos do certame que concorri. 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, que seja deferido o presente requerimento 
administrativo para que seja agendada nova data para realização dos exames biomédico/biofísicos. 
Comprometo-me a entrar em contato com a Divisão de Recrutamento e Seleção da ACADEPOL, após o 
parto, para ser convocada aos respectivos exames. Tenho ciência que, conforme previsto no Edital, o 
adiamento dos Exames Biomédico/Biofísicos não poderá ser por prazo superior a um ano após o 
término da gravidez e somente será inferior a seis meses após o término da gravidez se houver meu 
interesse expresso, autorização médica, interesse e viabilidade administrativa. 

Belo Horizonte, ___________ de_______________ de 2022. 
 

________________________________________________ 
(Assinatura da candidata) 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
(NÃO PREENCHER CAMPO ABAIXO) 
 
Face ao exposto, nos termos da previsão editalícia, bem como princípios da isonomia e 

legalidade, DEFIRO O PEDIDO da Requerente para remarcação de nova data para Exames Biomédicos 
e Biofísicos, devendo a candidata ser convocada em momento oportuno. 

 

Belo Horizonte, ___________ de_______________ de 2022. 
 

 
 

Cinara Maria Moreira Liberal 
Diretora da ACADEPOL 

Presidente da Comissão de Concurso 

 Wagner Fonseca Moreira da Silva 
Médico CRM/27.152 

Coordenador Técnico Médico Presidente 
                                                                                                                                                                                                                     


