
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

     DA GUARDA MUNICIPAL

3ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2015

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, torna pública a presente retificação:
No subitem 8.9, onde se lê:

8.9. O candidato deverá apresentar-se portando documento oficial de identificação
constante no item 5.6.9.1deste Edital e os seguintes exames, datados de no
máximo 30 (trinta) dias, realizados às suas expensas em laboratórios de sua livre
escolha, para a realização dos exames médicos:

a) Clínico e antropométrico, com laudo médico;
b) Exame otorrinolaringológico com audiometria tonal e vocal;
c) Acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico;
d) Radiografia do tórax, em incidência póstero anterior com laudo médico;
e) Sangue: imunofluorescência para Trypanosoma Cruzi; hemograma completo
(contagem e índices hematimétricos da série vermelha, série branca e plaquetas;
dosagem de glicose; 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); creatinina;
TSH.
f) Urina: rotina; teste para detecção de metabólitos de THC; teste para detecção de
metabólitos de cocaína;
g) Exame parasitológico de fezes;
h) Eletroencefalograma, com laudo;
i) Eletrocardiograma, com laudo

Leia-se, corrija-se e registre-se:

8.9. O candidato deverá apresentar-se portando documento oficial de identificação
constante no item 5.6.9.1deste Edital e os seguintes exames, datados de no
máximo 30 (trinta) dias, realizados às suas expensas em laboratórios de sua livre
escolha,  dentre  as  clínicas/laboratórios  credenciados  pela  SEPLAG/PMMC para  a
realização dos exames médicos:
a) Clínico e antropométrico, com laudo médico;
b) Exame otorrinolaringológico com audiometria tonal e vocal;
c) Acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico;
d) Radiografia do tórax, em incidência póstero anterior com laudo médico;
e) Sangue: imunofluorescência para Trypanosoma Cruzi; hemograma completo
(contagem e índices hematimétricos da série vermelha, série branca e plaquetas;
dosagem de glicose; 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); creatinina;
TSH.
f) Urina: rotina; teste para detecção de metabólitos de THC; teste para detecção de
metabólitos de cocaína;
g) Exame parasitológico de fezes;
h) Eletroencefalograma, com laudo;
i) Eletrocardiograma, com laudo



No ANEXO VII, onde se lê:

ANEXO VII
ATESTADO MÉDICO

Atesto,  para  fins  de  realização  da  Prova  de  Aptidão  Física  do  cargo  de  Guarda
Municipal, do Concurso Público do Município de Montes Claros, para atendimento ao
disposto no subitem 8.5.3, Edital 3/2010, que o Sr(a) .................................................
.................................................................................................................., sexo (  ) 
masculino (   ) feminino, portador(a) de Carteira de Identidade nº..................................
– órgão expedidor ................ –, encontra-se, neste dia, em pleno gozo de sua saúde
física e mental e em condições de realizar a referida Prova de Aptidão Física deste
Concurso.

Montes Claros - MG, ................. de ...................................... de 2015.

____________________________________________________
Assinatura do Médico

(constar carimbo e nº de registro no CRM)

Leia-se, corrija-se e registre-se:

ANEXO VII
ATESTADO MÉDICO

Atesto,  para  fins  de  realização  da  Prova  de  Aptidão  Física  do  cargo  de  Guarda
Municipal, do Concurso Público do Município de Montes Claros, para atendimento ao
disposto no subitem 6.2.4.7.3, EDITAL 01/2015, que o Sr(a) .......................................
.................................................................................................................., sexo (  ) 
masculino (   ) feminino, portador(a) de Carteira de Identidade nº..................................
– órgão expedidor ................ –, encontra-se, neste dia, em pleno gozo de sua saúde
física e mental e em condições de realizar a referida Prova de Aptidão Física deste
Concurso.

Montes Claros - MG, ................. de ...................................... de 2016.

____________________________________________________
Assinatura do Médico

(constar carimbo e nº de registro no CRM)



No ANEXO VIII, onde se lê:
ANEXO VIII

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

Eu,.........................................................................................................................................,  sexo  (   )

masculino  (   )  feminino,  portador(a)  de  Carteira  de  Identidade  nº.........................................  –  órgão

expedidor: ................ –, candidato(a) ao cargo de Guarda Municipal, DECLARO consentir em submeter-me à Prova de

Aptidão Física  do Concurso Público do Município de Montes Claros,  em conformidade com o item IX do edital.

Declaro, ainda, que tenho conhecimento das disposições do referido Edital e que me encontro em pleno gozo de

saúde física e mental e em condições de realizar a  prova.

Montes Claros- MG, ................. de ...................................... de 2015.

_________________________________________________________

Assinatura do candidato(a)

Leia-se, corrija-se e registre-se:

ANEXO VIII

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

Eu,.........................................................................................................................................,  sexo  (   )

masculino  (   )  feminino,  portador(a)  de  Carteira  de  Identidade  nº.........................................  –  órgão

expedidor: ................ –, candidato(a) ao cargo de Guarda Municipal, DECLARO consentir em submeter-me à Prova de

Aptidão Física  do Concurso Público do Município de Montes Claros,  em conformidade com o item VI do edital.

Declaro, ainda, que tenho conhecimento das disposições do referido Edital e que me encontro em pleno gozo de

saúde física e mental e em condições de realizar a  prova.

Montes Claros- MG, ................. de ...................................... de 2016.

________________________________________________________

Assinatura do candidato(a)

Montes Claros, 27 de Janeiro de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal
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