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ANEXO VI

DO EXAME MÉDICO

Os candidatos aprovados nas provas objetivas e discursiva serão convocados
para os exames médicos, que serão realizados em Palmas/TO, em local e data a
serem divulgados em edital próprio.
Os exames médicos terão caráter eliminatório e o candidato será considerado
apto ou inapto.
Os exames médicos objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física
e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de
Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional
e destinar-se-ão à constatação, mediante exame físico e análise dos exames
solicitados, de doenças, de sinais e/ou de sintomas que inabilitem o candidato,
segundo os critérios a seguir:
a) GERAIS: defeitos físicos, congênitos e/ou adquiridos, com debilidade e/ou
perda de sentido ou de função; cirurgias mutiladoras; neoplasias malignas; doenças
crônicas e/ou agudas incapacitantes;
b) ESPECÍFICOS: sopros orgânicos, arritmias cardíacas; hipotensão ou
hipertensão arterial que esteja acompanhada de sintomas, que possua caráter
permanente e/ou que dependa de medicação para o seu controle; vasculopatias
evidentes ou limitantes; hérnias; marcha irregular e/ou uso de aparelhos ortopédicos;
grandes desvios de coluna vertebral; artropatia crônica; redução dos movimentos
articulares; doenças ósseas; distúrbios importantes da mímica e da fala; disritmia
cerebral; distúrbios da sensibilidade táctil, térmica e/ou dolorosa; incoordenação
motora, bem como doenças incuráveis.
Serão admitidos os candidatos portadores de deficiência visual corrigida ou
corrigível por meio de uso de óculos e/ou de lentes de contato até o limite de
acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos.
Os exames médicos estarão sob a responsabilidade de juntas médicas
designadas pela AROEIRA.
Os exames médicos compreenderão a avaliação médica e, ainda, a
apresentação de exames laboratoriais, clínicos e complementares.
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O candidato submetido à avaliação médica deverá apresentar à junta médica
os exames laboratoriais e clínicos:
a) Sangue: Hemograma Completo e contagem de plaquetas, Glicemia de
Jejum, TipagemSangüínea, HBS AG, VDRL; exame bioquímico do sangue: glicose,
uréia, cratinina, TGO, TGP, colesterol total, HDL - colesterol e triglicerídios
b) Urina: EAS;
c) Eletrocardiograma com Laudo;
d) radiografia do Tórax em PA e perfil;
e) Exame Odontológico Completo;
f) Exame Oftalmológico Completo: acuidade visual com e sem correção,
fundoscopia, motricidade ocular, tonometria, biomicroscopia e senso cromático.
O exame clínico e a entrega dos exames descritos no subitem anterior serão
realizados nas datas fixadas em edital específico de convocação.
A critério da Junta Médica, poderão ser solicitados novos exames ou a
repetição dos exames, se necessário, para a conclusão do diagnóstico.
O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames necessários.
Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar,
obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do
profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou
a omissão dessas informações.
Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à
realização dos exames médicos.
Os exames entregues serão
complementação ao exame clínico.

avaliados

pela

Junta

Médica,

em

A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames dos
candidatos, emitirá apenas parecer da inaptidão do candidato.
Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não
comparecer aos exames médicos ou, ainda, que deixar de entregar algum exame
durante a realização da fase, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta
Médica.
Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital
específico de convocação para essa fase.

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
EDITAL Nº 001/01-2014

MODELO DE ATESTADO MÉDICO
PARA O EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA
Atesto,

para

os

devidos

fins,

que________________________________________________________________
(Nome completo do candidato)
CPF

nº_______________________________________,

identidade

n.

___________________________,

documento

órgão

de

expedidor

______________________ goza de boas condições CARDIORRESPIRATÓRIO,
estando APTO a realizar as atividades exigidas no Exame de Capacidade Física do
Edital do Concurso Público nº ______/________ da Secretaria de Segurança
Pública, conforme quadro a seguir:

EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL.
TESTES

PERFORMANCE MÍNIMA

TEMPO MÁXIMO
MASCULINO

FEMININO

TENTATIVAS

1 min

21 repetições

14 repetições

02 (duas)

Abdominal

1 min

21 repetições

14 repetições

02 (duas)

Corrida

12 min

2.400m

1.800m

01 (uma)

Flexão
Braços

de

__________________________
Carimbo e assinatura do médico

__________________________
Número do CRM do médico

