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EDITAL N.º 25/CFP/PMPA, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. 
  
 
A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, representado pelo seu Comandante Geral e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO, representada pela sua Secretária de Estado, em cumprimento a decisão exarada nos autos do 
Processo Nº 0636676-42.2016.8.14.0071, da ordem do Excelentíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de 
Belém, tornam públicas as datas, locais e horários, da realização da 2ª Etapa (exames antropométrico, médico e 
odontológico) – SUB JUDICE, do candidato FRANKLIN GOMES DO NASCIMENTO (SUB JUDICE), na forma do subitem 7.3 
do Edital n.º 001/CFP/PMPA. 
1. Das Informações Gerais 
1.1. Os exames antropométricos, médico e odontológico, de caráter eliminatório, têm como objetivo avaliar se as 
condições de saúde física e mental do candidato o tornam apto ou inapto a frequentar o Curso de Formação de Praças 
da PMPA (CFP/PMPA). A inspeção de saúde será procedida por Junta Médica, constituída por odontólogos e médicos, a 
cargo da Fadesp. 
1.2. No ato dos exames antropométrico, médico e odontológico, o candidato deverá apresentar, o resultado dos 
exames complementares exigidos no item 7.3.7 do Edital n° 0 01/CFP/PMPA, com respectivos laudos, e que tenham 
sido realizados no prazo máximo de até 3 (três) meses anteriores à da data da inspeção de saúde, todos realizados sob 
responsabilidade financeira do candidato, sendo que a falta de qualquer um deles, ou respectivos laudos destes, 
implicará na eliminação do candidato do concurso. O candidato tem que possuir estes exames atualizados, não 
podendo alegar não possuí-los por falta de tempo ou quaisquer outros motivos. 
1.3. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização 
da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou 
deixar de apresentar um dos exames previstos nesta fase, tudo conforme subitem 7.3 do Edital n.º 001/CFP/PMPA. 
1.4. O candidato deverá providenciar, à suas expensas, os exames necessários. 
1.5. 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. 
1.6. Os exames entregues serão avaliados pela Junta de inspeção, em complementação ao exame clínico. 
1.7. A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames do candidato, emitirá apenas parecer da inaptidão do 
candidato, conforme os ditames da Ética Médica. 
1.8. O candidato que não comparecer nos locais, datas, horários individualizados por candidato, conforme relacionados 
no item 3 deste Edital, será eliminado do concurso, não podendo realizar seus exames em outros locais, datas ou 
horários diferentes dos informados no Item 3 deste Edital. O candidato deverá chegar com antecedência de 30(trinta) 
minutos do início dos exames da 2ª etapa. 
2. Dos Locais de Realização dos Exames. 
2.1. O candidato deverá realizar seus exames nos dias, horários e locais informados no item 3 deste Edital, nos seguintes 
locais: 
- Exames Médicos: IMESP – Instituto de Medicina Especializada do Para, Av. José Bonifácio, 1310 (Esquina da Rua 
Pariquis) , Guamá ; 
- Exames Odontológicos: Campus Profissional da UFPA - Faculdade de  Odontologia, (próximo a Hospital Betina Ferro), 
Av. Perimetral s/n – Guamá; 
- Exames Oftalmológicos: Centro Oftalmológico de Belém – COB, Tv. Padre Eutíquio, 2263 (entre Fernando Guilhon e  
Timbiras) - Jurunas. 
3. Candidato convocado a Segunda Etapa 
3.1. Está sendo convocada a segunda etapa o candidato abaixo relacionado, com as seguintes informações: nome e 
número de inscrição do candidato, relacionando o local, data e horário dos exames, como se segue: 



3.1.1. CANDIADATO LOTADO EM BELÉM 
FRANKLIN GOMES DO NASCIMENTO (SUB JUDICE) - 077830 
          EXAME OFTALMOLOGICO: 28/03/2017 15h00min / CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM - COB 
          EXAME MÉDICO: 28/03/2017 09h00min / IMESP – INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PARA 
          EXAME ODONTOLÓGICO: 27/03/2017 09h00min / CAMPUS PROFISSIONAL UFPA (FACULDADE DE ODONTOLOGIA) 
 

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2017. 
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Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará 

 
 

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO 
Secretária de Estado de Administração 


