
ANEXO C
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRELIMINARES, ENTREGA DE EXAMES

COMPLEMENTARES E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
CONCURSO QOS BM 2021 - EDITAL Nº 02/2020

2ª FASE – EXAMES DE SAÚDE

1. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:

1.1. Local de realização:
Insight Psicologia e Recursos Humanos Ltda.

Endereço: Rua Almandina, 14 – Bairro Santa Tereza - Belo Horizonte / Minas Gerais - CEP:

30.010-080.

1.2. Data / Hora: conforme a “Agenda Para Avaliação Psicológica – Concurso QOS BM 2021”.

1.3. Valor: R$ 266,69 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

1.4. Forma de pagamento: somente dinheiro, à vista.

1.5. Orientações / Observações:
a)Procure dormir bem na véspera da avaliação psicológica.

b)Evite praticar atividades físicas na véspera ou no dia da avaliação psicológica.

c)Evite ingerir bebidas alcoólicas na véspera ou no dia da avaliação psicológica.

d)Evite ingerir excesso de café no dia da avaliação psicológica.

e)Programe-se para chegar ao local da avaliação psicológica com antecedência, evitando

contratempos que possam aumentar o nível de ansiedade. A clínica não possui estacionamento

para candidatos.

f)Leve dinheiro trocado, preferencialmente. Em nenhuma hipótese será aceita outra forma de

pagamento.

g)Atentar rigorosamente para o disposto no item 9.7.3 e subitens (“Avaliação Psicológica”) e

9.10 e subitens (“Das condições de eliminação”) do Edital 02/2020.

https://goo.gl/maps/mLa1yeafdtmoLTsr9
https://drive.google.com/file/d/1epzgX5NKkMd6EUz1XQWr09Qghiz9tP3R/view?usp=sharing


2. EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO COMPLETO, AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL,
IMPEDANCIOMETRIA E OTOSCOPIA:

2.1. Local de realização: Clínicas e/ou profissionais credenciados pelo IPSM (livre escolha do

candidato), conforme item 9.8.7 do Edital nº 02/2020.

2.2. Prazo para realização: de 28/04/2021-QUA a 16/05/2021-DOM.

REALIZAÇÃO DO EXAME:
2.3. Orientações / Observações para:
a)Para realização do Exame Otorrinolaringológico, o candidato deverá apresentar ao médico

otorrinolaringologista credenciado, obrigatoriamente:

a.1)O impresso “Exame Otorrinolaringológico”.

a.2)O exame complementar Tomografia Computadorizada dos Seios da Face c/ laudo.

a.3)A Audiometria Tonal e Vocal.

a.4)A Impedanciometria.

b)Atentar rigorosamente para o disposto no item 9 do Edital 02/2020 (Da Segunda Fase -

Exames De Saúde) e seus subitens, e as determinações contidas no impresso “Exame

Otorrinolaringológico”.

c)Os exames Tomografia Computadorizada dos Seios da Face c/ laudo, Audiometria Tonal e

Vocal e Impedanciometria devem ser anexados ao Impresso “Exame Otorrinolaringológico”,

obrigatoriamente.

ENTREGA DO EXAME:
2.4. Data / Hora / Local de entrega:
O Exame Otorrinolaringológico deverá estar impresso, preenchido pelo médico credenciado
pelo IPSM responsável pela avaliação e em condições de entrega à Junta de Seleção do

CBMMG a partir do dia 17/05/2021-SEG, conforme “Agenda do Candidato para os exames

médicos – Concurso QOS BM 2021” a ser divulgada pela ABM/DSE.

https://drive.google.com/file/d/1ENHl9HBANLGA3xrlZnVQkCMGlTKcR6_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENHl9HBANLGA3xrlZnVQkCMGlTKcR6_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENHl9HBANLGA3xrlZnVQkCMGlTKcR6_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENHl9HBANLGA3xrlZnVQkCMGlTKcR6_m/view?usp=sharing


3. EXAME DE ACUIDADE VISUAL E OFTALMOLÓGICO:

3.1. Local de realização:Clínicas e/ou profissionais credenciados pelo IPSM (livre escolha do

candidato), conforme item 9.8.7 do Edital nº 02/2020.

3.2. Prazo para realização: de 28/04/2021-QUA a 16/05/2021-DOM.

REALIZAÇÃO DO EXAME:
3.3. Orientações / Observações:
a)Para realização do Exame Oftalmológico, o candidato deverá apresentar ao médico

oftalmologista credenciado, obrigatoriamente:

a.1)O impresso “Exame Oftalmológico”.

a.2)Os óculos ou lentes de contato, caso use.

a.3)Exames e relatórios que possuir, caso tenha realizado algum tratamento oftalmológico.

b)Atentar rigorosamente para o disposto no item 9 do Edital 02/2020 (Da Segunda Fase -

Exames De Saúde) e seus subitens, e as determinações contidas no impresso “Exame

Oftalmológico”.

ENTREGA DO EXAME:
3.4. Data / Hora / Local de entrega:
O Exame Oftalmológico deverá estar impresso, preenchido pelo médico credenciado pelo
IPSM responsável pela avaliação e em condições de entrega à Junta de Seleção do CBMMG a

partir do dia 17/05/2021-SEG, conforme “Agenda do Candidato para os exames médicos –

Concurso QOS BM 2021” a ser divulgada pela ABM/DSE.

https://drive.google.com/file/d/1PG4HRCqUXv7SIZQzPtUvezWcD7IXoPCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PG4HRCqUXv7SIZQzPtUvezWcD7IXoPCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PG4HRCqUXv7SIZQzPtUvezWcD7IXoPCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PG4HRCqUXv7SIZQzPtUvezWcD7IXoPCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PG4HRCqUXv7SIZQzPtUvezWcD7IXoPCd/view?usp=sharing


4. EXAMES COMPLEMENTARES:

4.1. Local de realização: Laboratórios e clínicas credenciados pelo IPSM (livre escolha do

candidato), conforme item 9.8.7 do Edital nº 02/2020.

4.2. Prazo para realização: de 28/04/2021-QUA a 16/05/2021-DOM.

REALIZAÇÃO DO EXAME:
4.3. Orientações / Observações:
a)Observar os períodos de jejum, a forma e locais de coleta de material e os prazos para

realização e entrega de resultados definidos pelo laboratório contratado.

b)Cabe ao candidato exigir do laboratório contratado a entrega da bateria completa de exames

relacionados no Edital 02/2020, bem como abri-los e conferi-los antes de sua entrega à Junta de

Seleção do CBMMG.

c)Os Exames Complementares deverão ser entregues à Junta de Seleção em envelope pardo

(Kraft) tamanho 60 cm X 40 cm, aproximadamente, contendo o título “QOS BM 2021 (Quadro de

Oficiais da Saúde) – 2ª Fase – Exames de Saúde” e a identificação completa do candidato

(especialidade, número de classificação na 1ª fase, nome completo, número de inscrição e data

de nascimento) digitada (fonte Arial – tamanho 30) e colada na frente do envelope (vide modelo

abaixo).

d)Atentar rigorosamente para o disposto no item 9 do Edital 02/2020 (Da Segunda Fase -

Exames De Saúde) e seus subitens, principalmente o contido no item 9.10 (“Das condições de

eliminação”).

ENTREGA DOS EXAMES:
4.4. Data / Hora / Local de entrega:
Todos os Exames Complementares deverão estar impressos e em condições de entrega à Junta

de Seleção do CBMMG a partir do dia 17/05/2021-SEG, conforme “Agenda do Candidato para os

exames médicos – Concurso QOS BM 2021” a ser divulgada pela ABM/DSE.

https://drive.google.com/file/d/1ZOaA2cSiWK1Madjhm1jjhyrcl_rvALN6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZOaA2cSiWK1Madjhm1jjhyrcl_rvALN6/view?usp=sharing


Modelo de envelope para entrega de Exames Complementares

5. REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO CLÍNICO E DO EXAME ODONTOLÓGICO

5.1. Data / Hora / Local de entrega:
Os exames do item 5 serão executados pela Junta de Seleção a partir do dia 17/05/2021-SEG,

conforme “Agenda do Candidato para os exames médicos – Concurso QOS BM 2021” a ser

divulgada pela ABM/DSE.

Observações:
Todos os exames elencados anteriormente (itens 2, 3 e 4 desta orientação) deverão estar

impressos e em condições de entrega no momento da apresentação dos candidatos para a

realização dos exames previstos no item 5, conforme “Agenda do Candidato para os exames

médicos – Concurso QOS BM 2021” a ser divulgada pela ABM/DSE.

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Em caso de dúvidas o candidato deverá entrar em contato telefônico com a Seção de Assistência

à Saúde – SAS do 1º BBM, de segunda à sexta-feira, das 08h30min às 13h30min pelo telefone

3289-8041.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021.

(a) ANDERSON PASSOS DE SOUZA, TENENTE-CORONEL BM
COMANDANTE


