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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023.

  Acesse a Edição

CONCURSO PÚBLICO: EDITAL 01/2019 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CONVOCAÇÃO - EXAMES MÉDICOS - SEXO
MASCULINO

Edição: 6689 | 1ª Edição | Ano XXIX | Publicada em: 27/01/2023
SMSP - Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção

EDITAL 01/2019 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONVOCAÇÃO

 
EXAMES MÉDICOS
SEXO MASCULINO

 
O Secretário Municipal de Segurança e Prevenção, no uso de suas atribuições, em referência ao concurso público regido

pelo Edital nº 01/2019, para provimento do cargo público efetivo de Guarda Civil Municipal, torna público a Convocação para os
Exames Médicos - Sexo Masculino.
 
OBSERVAÇÕES:
 
1 - O candidato deverá observar as instruções contidas no Edital nº 01/2019, retificações e protocolos anexos.
2 - Local do exame médico admissional e entrega dos exames complementares: Avenida Amazonas nº 641, 02º andar, Centro,
Belo Horizonte.
3 - Em conformidade com o Edital nº 01/2019 e a retificação do ANEXO IV publicada no dia 02 de abril de 2019, o candidato
deverá realizar todos os exames complementares listados abaixo, às suas expensas, podendo realizá-los em local de sua
escolha, observando o disposto no Decreto Municipal nº 16.907/18 e suas alterações:
 
a) avaliação oftalmológica deverá constar de exame de acuidade visual com e sem correção, biomicroscopia, fundoscopia, teste
de estereopsia/visão de profundidade, tonometria (binocular), motilidade ocular (binocular) e teste de visão cromática (Ishihara)
e conclusão diagnóstica. Os candidatos já submetidos à cirurgia refrativa deverão também fazer topografia de córnea e
paquimetria.
b) eletrocardiograma com laudo emitido por Médico Cardiologista;
c) exames laboratoriais: glicemia de jejum, hemograma completo, creatinina, Gama GT, TGP, TGO, TSH, parasitológico de
fezes, urina rotina.
d) eletroencefalograma com laudo emitido por Médico Neurologista;
e) avaliação otorrinolaringológica completa constará de otoscopia, acuidade auditiva e exame clínico otorrinolaringológico,
visando identificar as patologias que o(a) candidato(a) possuir. O exame de acuidade auditiva compõe-se de Audiometria tonal e
Audiometria vocal.
4 - A avaliação clínica com o Médico do Trabalho ocorrerá no serviço de perícia médica da Prefeitura de Belo Horizonte ou por
ela delegada que concluirá pela aptidão ou inaptidão do candidato, conforme os protocolos estabelecidos no Edital nº 01/2019 e
suas retificações.
5 - No dia da avaliação, que ocorrerá no local, data e horários informados nesta convocação, o candidato deverá apresentar
todos os exames complementares listados acima.
6 - Os exames têm validade de noventa dias, contados retroativamente à data da avaliação clínica admissional.
7 - O candidato deverá preencher o formulário "Declaração para Exame Médico" e entregá-lo junto com os exames.
O referido formulário está disponível no módulo Oportunidades de Trabalho por meio do link
https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/oportunidades-de-trabalho/concurso-publico-01-2019
 

Inscrição
Nome

(Candidatos - Ampla Concorrência)
Data Horário

8865 Guilherme Luiz Da Costa 06/02/2023 09h30

1178 Celso Donizete Dias De Franca 06/02/2023 09h45

13660 Emerson Teixeira Da Silva 06/02/2023 10h15

7265 Allan Resende Pereira 06/02/2023 10h45

42666 Warley Nogueira Cabral 06/02/2023 11h00

82552 Eder Junio Nunes Moura 06/02/2023 11h15

    

Inscrição
Nome

(Candidatos que se autodeclararam negros ou pardos)
Data Horário

62773 Wesley Leandro Patrocinio Cordeiro 06/02/2023 11h30

    

Inscrição

Nome

(Candidatos que se increveram para concorrer na

condição de pessoa com deficiência)

Data Horário

10083 Renato Cezar Pereira 06/02/2023 11h45
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Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2023

 
Genilson Ribeiro Zeferino

Secretário Municipal de Segurança e Prevenção

  Voltar

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG


