Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Academia de Polícia Civil
Divisão de Recrutamento e Seleção
RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA OS EXAMES
BIOMÉDICOS e BIOFÍSICOS
Referência: Portaria nº 121/DRS/ACADEPOL/PCMG/2022
Data da publicação: 24 de fevereiro de 2022
Concurso Público - Provimento 2021/1
Perito Criminal - Edital 03/21
A Comissão Organizadora do Concurso Público 2021, regido pelo
Edital 03/2021, no uso de suas atribuições, e
CONSIDERANDO que à Administração Pública é assegurada a
revisão de seus atos quando presentes vícios, conforme a Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que o item 8.1 do Edital prevê, como regra para
convocação para os Exames Biomédicos e Biofísicos a classificação;
CONSIDERANDO a identificação de erro de processamento e
interpretação do supra referido item, na área Geral na carreira de
Perito Criminal;
CONSIDERANDO que da correta análise registra-se a alteração na
nota da posição especificada na cláusula de barreira;
CONSIDERANDO o disposto no item 17.6 do Edital que confere a
Presidência da Comissão de Concurso o direito de promover as
correções necessárias no desenvolvimento do certame;
CONSIDERANDO que a inconsistência verificada fica sanada com
este ato, com respaldo jurídico legal para tal modificação conforme já
esclarecido;
COMPLEMENTA a Portaria nº 121/DRS/ACADEPOL/PCMG/2022,
preservando os direitos dos candidatos já submetidos a etapa dos
Exames Biomédicos/Biofísicos, e CONVOCA os candidatos abaixo
para a realização dos Exames Biomédicos/Biofísicos, apresentação de
Títulos, caso possuam, e entrega do Boletim de Investigação Social e
apresentação de documentos comprobatórios de idoneidade e conduta,
a ser realizada conforme escala e orientações abaixo descritas.
23 de março de 2022, às 8 horas
Inscrição
114302
116669
114571
101875
108715
117621
117189
107833
115737
107559
120383
117487
105491

Nome
Álvaro Antônio Alves Louzi
Ana Paula Almeida dos Santos
Arthur Soares Silva de Oliveira
Carol Drummond Sampaio
Caroline Marcele de Rezende Faria
Daniel de Araújo Bueno
Daniel Felipe Celestino Campos
Deborah Romaskevis Gomes Lopes
Fábio de Aquino Ferreira
Flávio Augusto Machado
Jamer Pereira Carneiro
Júlia Pramio
Lais Souza Penna

23 de março de 2022, às 9 horas
Inscrição
118786
113247
103514
104845
117617
120213
117397
113696
118221
115553
116014
112255
100112

Nome
Leidiane Cristina Ferreira
Lucas Ribeiro Gomes da Silva
Marcelo Lemos de Medeiros
Maria Júlia Silva Bechelane
Maximiliane Nair de Morais Silva
Moises Gomes Ferreira
Ramon Silveira Assis Barros
Renan Zuba Parrela
Ronaldo Rodrigues dos Santos
Stella Crosara Alves Ferreira
Tulio Concolato Cunha
Victor Hugo Guimarães Lemos
Washington Pinheiro de Souza

Para submeter-se aos Exames Biomédicos, o candidato deverá
comparecer na Academia de Polícia Civil (rua Oscar Negrão de Lima,
112, prédio “B”, bairro Nova Gameleira, em Belo Horizonte/MG), na
data designada, com antecedência de uma hora, munido de documento
de identidade e dos exames laboratoriais e complementares
necessários, com trajes adequados e que facilitem a realização dos
exames clínicos, por exemplo, calçado de fácil retirada, short ou
bermuda, camiseta e top de ginástica para mulheres. A falta de
qualquer exame laboratorial e/ou complementar acarretará a sua
eliminação do concurso.
Os Exames Laboratoriais e complementares a serem realizados,
conforme item 8.9, são:
a) Teste ergométrico, com laudo médico.
b) Radiografia do tórax (incidências PA e Perfil) com laudo;
c) 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.

d) Glicemia, Creatinina, GGT, fosfatase alcalina, transaminases
(TGO/TGP) e bilirrubinas (direta e indireta).
e) Hemograma completo.
f) Urina Rotina.
g) Grupo Sanguíneo – fator Rh.
h) Audiometria tonal e vocal.
i) 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.

j) Exames neurológicos: Avaliação clínica neurológica realizada pelo
neurologista descrevendo os seguintes itens: Ectoscopia (face e
postura), ausculta cervical, estado mental e sumário das funções
mentais superiores, nervos cranianos, motricidade (força, tônus,
trofismo e reflexos), sensibilidade superficial (espino talâmica) e
profunda (cordonal superior), coordenação motora e marcha.
k) 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;

l) ecografia de abdome total;
m) psiquiátrico: avaliação psiquiátrica realizada por psiquiatra
(Registro de Qualificação de Especialista - RQE), com Relatório
Médico (modelo B do anexo IV) sobre comportamento, humor,
coerência 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.
n) Pulmonares: Espirometria com laudo médico.
As candidatas gestantes deverão apresentar atestado médico que
conste o tempo de gestação, bem como requerimento preenchido e
assinado
(modelo
disponível
nos
endereços
eletrônicos
www.furmarc.com.br e www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br), para
fins de adiamento dos exames Biomédicos/Biofísicos, conforme
regras do Edital.
Exames Biofísicos:
Uma vez considerado apto, mediante parecer conclusivo, o candidato
será, no ato, convocado e cientificado para comparecer no dia seguinte
em hora especificada a fim de se submeter aos Exames Biofísicos.
Os documentos apresentados como Títulos deverão ser entregues em
cópias, acompanhadas dos originais a serem devolvidos no ato da
entrega.
O candidato deverá preencher o Formulário de Entrega de Títulos
disponibilizado
nos
endereços
eletrônicos
www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br e www.fumarc.com.br; e
numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado. A
assinatura do Formulário deverá ser realizada na data da entrega, na
presença do servidor responsável.
Conforme item 12.4,
idoneidade e conduta:

são

documentos

comprobatórios

de

a) 01 (uma) foto 3x4 (recente e colorida);
b) Documento oficial de identidade (fotocópia e original a ser
devolvido);
c) Prova de quitação eleitoral (fotocópia do título de eleitor e
comprovantes de votação ou certidão da Justiça Eleitoral),
acompanhada dos originais a serem devolvidos e Certidão de quitação
eleitoral (Certidão Negativa de pendência eleitoral) do Tribunal
Regional Eleitoral;
d) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais emitida pelo Tribunal
Regional Eleitoral;
e) Documento oficial de Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF),
(fotocópia e original a ser devolvido);
f) Se do sexo masculino, prova de quitação com o serviço militar
(fotocópia do Certificado de Reservista ou Dispensa da Incorporação,
ou ainda documento equivalente, acompanhado do original a ser
devolvido);
g) Comprovante de residência (fotocópia e original a ser devolvido);
h) Declaração, devidamente assinada, de não ter sido demitido a bem
do serviço público, nos últimos cinco anos, nos termos da legislação
vigente;
i) Certidão relativa aos assentos funcionais expedida pelo órgão
próprio (Unidade Corregedora), no caso de servidor público, com
validade de no máximo 90 dias;

j) Certidão judicial dos cartórios civil, criminal, juizados especiais
cível e criminal, e protestos de títulos das comarcas onde tenha
residido nos últimos 05 (cinco) anos, com validade de no máximo 90
dias;
k) Certidão da Justiça Federal da jurisdição onde tenha residido nos
últimos 05 (cinco) anos, com validade de no máximo 90 dias;
l) Atestado ou Folha de Antecedentes Criminais, expedida pelo
Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
ou, no caso de residência em outro Estado, do respectivo congênere,
onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos e com validade de no
máximo 90 dias;
m) Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Polícia Federal,
com validade de no máximo 90 dias.
Observação:
O Boletim de Investigação Social encontra-se disponível nos
endereços
eletrônicos
www.fumarc.com.br
e
www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br
para
impressão
e
preenchimento. A assinatura do Boletim deverá ser realizada na data
da entrega, na presença do servidor responsável.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 8
de março de 2022.

Cinara Maria Moreira Liberal
Delegada Geral de Polícia
Diretora da Academia de Polícia Civil
Presidente da Comissão de Concurso

