
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – CFSd-2014 

EDITAL 

                         O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, torna pública à complementação da 

terceira convocação dos candidatos ao CFSd-2014, para a realização do exame médico. 

 

EXAME MÉDICO – CFSD/2014 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS NO CRSP, O CANDIDATO DEVERÁ: 

Trazer caneta (azul ou preta) e prancheta. 

Atentar para higiene pessoal (tomar banho, fazer a barba e escovar os dentes). 

NO DIA ANTERIOR AOS EXAMES NO CRSP 

Fazer refeições leves (evitar: frituras, gorduras e condimentos). 

Não ingerir bebida alcoólica ou cafeína. 

Abstinência sexual, para evitar o aparecimento de sêmen na coleta da urina. 

Evitar atividades físicas. 

Dormir bem (mínimo de 08 horas). 

Após a coleta do exame laboratorial o candidato deverá se alimentar (trazendo lanche de casa). 

Ao término do lanche deverá efetuar a higiene oral trazendo de casa escova e pasta de dente. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1)- Todos os candidatos aprovados no exame toxicológico estarão aptos para a realização do exame médico, por conseguinte, deverão observar com atenção 

à presente convocação, cujo o efetivo é composto por candidatos cotistas e não cotistas de ambos os sexos. O não comparecimento na data indicada, 

independentemente do motivo alegado, implicará na reprovação do candidato e, conseqüentemente, na sua eliminação do certame. 

2)- ( 1 ) Candidatos sob liminar. 

3)- As candidatas quando se apresentarem para a realização do exame ginecológico poderão apresentar o exame copolcitológico (preventivo) com validade de 
01 (um) ano da data de aplicação do exame médico, evitando a coleta do material para a realização do referido exame. As candidatas que não possuírem tal 
exame serão submetidas ao mesmo nas dependências da Seção médica do CRSP. 

 
Local: Seção Médica do CRSP 

 
05/12/2015 (sábado)  

 
HORÁRIO DE CHEGADA: 
 
Segundo Grupo:  08h00min 

Exames: 
 

Clínico: Trazer Anamnese dirigida preenchida (disponibilizada no Site) e cartão de vacinação com esquema obrigatório para adultos completo (Hepatite B iniciado 
e Dupla Adulto). 
Cirúrgico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 
Ortopédico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 
Odontológico: Escovar os dentes. 
Oftalmológico: O candidato que usar lente de contato, no dia do Exame Oftalmológico, deverá estar SEM as mesmas e os que usarem óculos deverão trazê-los. 
Otorrinolaringológico: NÃO ouvir músicas ou qualquer som com fones de ouvido. 
 
 

 
12/12/2015 (sábado)  

 
HORÁRIO DE CHEGADA: 
 
 
Segundo Grupo: 08h00min 

 
Exames: 

Laboratoriais: estar em jejum de 8 horas; 
Urina: Lave as mãos e as partes externas dos genitais com água e sabonete, enxaguando e secando-os; Colher a primeira urina do dia, desprezando o primeiro 
jato urinário e recolhendo a porção intermediária no frasco, desprezar o restante. Trazer o coletor de urina em recipiente com gelo. 
Radiológico. 
Eletrocardiograma. 
Ginecológico: As candidatas quando se apresentarem para a realização do exame ginecológico poderão apresentar o exame copolcitológico (preventivo) com 
validade de 01 (um) ano da data de aplicação do exame médico, evitando a coleta do material para a realização do referido exame. As candidatas que não 
possuírem tal exame serão submetidas ao mesmo nas dependências da Seção médica do CRSP. 

 
 

 
SEGUNDO GRUPO – DIAS 05 E 12/12/2015 

HORÁRIO DE CHEGADA: 08h00min 

Nº INSCRIÇÃO NOME COTISTA 

1. 1554863 JOANA DE ALMEIDA QUINTANILHA SUHETT    -      ( 1 ) SIM 

2. 1706650 ALINE PIMENTA DA CUNHA NÃO 

3. 1518736 MONIQUE HELLEN LOPES RODRIGUES NÃO 

 
 
 

Local: Seção Médica do CRSP 
 

06/12/2015 (domingo)  



 
HORÁRIO DE CHEGADA: 
 
Segundo Grupo: 08h00min 

Exames: 
 

Clínico: Trazer Anamnese dirigida preenchida (disponibilizada no Site) e cartão de vacinação com esquema obrigatório para adultos completo (Hepatite B iniciado 
e Dupla Adulto). 
Cirúrgico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 
Ortopédico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 
Odontológico: Escovar os dentes. 
Oftalmológico: O candidato que usar lente de contato, no dia do Exame Oftalmológico, deverá estar SEM as mesmas e os que usarem óculos deverão trazê-los. 
Otorrinolaringológico: NÃO ouvir músicas ou qualquer som com fones de ouvido. 
 
 

13/12/2015 (domingo)  
 

HORÁRIO DE CHEGADA: 
 
Segundo Grupo: 08h00min 

 
Exames: 

Laboratoriais: estar em jejum de 8 horas; 
Urina: Lave as mãos e as partes externas dos genitais com água e sabonete, enxaguando e secando-os; Colher a primeira urina do dia, desprezando o primeiro 
jato urinário e recolhendo a porção intermediária no frasco, desprezar o restante. Trazer o coletor de urina em recipiente com gelo. 
Radiológico. 
Eletrocardiograma.  

 
SEGUNDO GRUPO – DIAS 06 E 13/12/2015 

HORÁRIO DE CHEGADA: 08h00min 

Nº INSCRIÇÃO NOME COTISTA 

1. 1672840 FRANCISCO ARAGÃO DE CARVALHO    -   ( 1 ) NÃO 

2. 1519495 DANIEL DA ROCHA DE JESUS         -           ( 1 ) NÃO 

 

 


