
ANEXO “B’’ - ATO Nº 7.464 DE  07 DE MAIO DE 2021
QOS BM 2021 - EDITAL Nº 02/2020

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PRELIMINAR
EXAME ODONTOLÓGICO

ENTREGA DE EXAMES COMPLEMENTARES
EXAME OFTALMOLÓGICO

EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO COMPLETO
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

1. APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

1.1 Local:
PRIMEIRO BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR (1º BBM)
Seção de Assistência à Saúde (SAS)

Endereço: Rua Piauí, 1815 (esquina c/ rua Inconfidentes) – Savassi

Belo Horizonte – Minas Gerais

CEP: 30.150-325

Portaria principal do 1º BBM

https://www.google.com/maps/place/Primeiro+Batalh%C3%A3o+de+Bombeiros+Militar/@-19.938242,-43.9273973,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac22cb71bdd9e76!8m2!3d-19.9382442!4d-43.927388


1.2. Data / Hora:
Conforme a “Agenda do Candidato - Exames de Saúde – QOS BM 2021”.

Nº GRUPO DATA HORA LOCAL
1 17/05/2021-SEG 07:00 1º BBM/SAS
2 18/05/2021-TER 07:00 1º BBM/SAS
3 19/05/2021-QUA 07:00 1º BBM/SAS

2. EXAMES A SEREM REALIZADOS (sem ônus para o candidato):

2.1. Exame médico preliminar. (conforme item 9.7.1, alínea ‘a’, do Edital 02/2020)

2.2. Exame odontológico. (conforme item 9.7.1, alínea ‘d’, do Edital 02/2020)

3. EXAMES A SEREM ENTREGUES:

3.1. Exame Otorrinolaringológico Completo, Audiometria Tonal e Vocal,
Impedanciometria e Otoscopia. (conforme item 9.7.1, alínea ‘b’, do Edital 02/2020)

3.2. Exame de Acuidade Visual e Oftalmológico. (conforme item 9.7.1, alínea ‘c’, do

Edital 02/2020)

3.3. Exames Complementares. (conforme item 9.7.2 do Edital 02/2020)

4. ORIENTAÇÕES / OBSERVAÇÕES:

4.1. Gerais:
- Deverá utilizar máscara facial durante todo o período de permanência no local

de prova, devendo a mesma cobrir adequadamente o nariz e a boca e ser

retirada apenas para ingestão de água ou alimentos.

- Será permitido o ingresso no local de aplicação portando um frasco de álcool
em gel 70% ou outros antissépticos para as mãos, em recipiente transparente,

sem rótulo.

- Em caso de tosse ou espirro, deverá usar a “etiqueta respiratória”, que

compreende a utilização do antebraço para proteção das vias respiratórias,

evitando fazê-los com a utilização das mãos. Não deverá retirar a máscara,

https://drive.google.com/file/d/11TB-AgRKGyVt1ln51ybMphFCSOjcc6G3/view?usp=sharing
https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf
https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf
https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf
https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf


exceto por orientação médica, podendo realizar a sua substituição uma vez

cessada a tosse ou o espirro.

- Será eliminado do Concurso Público o candidato que comparecer e/ou

permanecer no local de prova sem o uso de máscara de proteção facial, e/ou

não atender às medidas sanitárias previstas no Manual de Orientações com

Procedimentos de Segurança de Combate ao Covid-19.

4.2. Na data e local de apresentação definidos neste Ato e seus anexos, os candidatos

e candidatas ao CFO BM 2021 deverão portar obrigatoriamente, para os cadastros

necessários:

a) Documento de identificação original com foto recente (conforme item 13.2 do Edital

02/2020);

b) 01 Foto 3X4 cm recente (colorida) e 01 (uma) foto 5X7, colorida, fundo branco,

recente (revelação de até 3 meses da data da segunda fase do concurso), com

emissão da data no rodapé da fotografia;

c) Comprovante de Cadastro de Pessoa Física - CPF;

d) Título de eleitor;

e) Documento comprobatório do cumprimento de obrigação com serviço militar (para

os candidatos masculinos);

f) Comprovante de endereço;

g) Prancheta;

h) Caneta esferográfica azul ou preta;

i) As informações:

- Dados pessoais bancários e patrimoniais móveis e imóveis;

- Endereços anteriores com mês e ano referente ao período que morou no local, e

- RG, Órgão expedidor, UF, CPF e endereço do pai, mãe, irmãos, cônjuge ou

companheiro, e/ou de pessoas com quem mora atualmente e nome completo de

quem morou anteriormente;

g) Todos os exames a serem entregues, devidamente identificados, guardados no

envelope solicitado, e

https://www.bombeiros.mg.gov.br/storage/files/307/Manual%20de%20combate%20ao%20covid.docx.pdf
https://www.bombeiros.mg.gov.br/storage/files/307/Manual%20de%20combate%20ao%20covid.docx.pdf
https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf
https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf


h) Caso possua, portar ainda os seguintes documentos:

- Carteira Nacional de Habilitação recente;

- Carteira de trabalho e/ou contratos trabalhistas;

- PIS/PASEP, e

- Histórico Escolar do Ensino Médio.

4.3. Não haverá disponibilidade de vagas de estacionamento nem mesmo local para a

guarda de pertences de candidatos nas dependências do 1º BBM.

4.4. Não será franqueada a entrada de acompanhantes nas dependências do 1º BBM

ou em quaisquer outros locais de realização ou entrega de exames.

4.5. Não há lanchonete/restaurante nas dependências do 1º BBM e não será permitida

a saída do candidato antes do término de todos os exames previstos, sob nenhum

pretexto. Logo, será permitido que o candidato traga seu kit lanche, idêntico ao previsto

no item 8.1.26 do Edital 02/2020)

4.6. A entrada do candidato nas dependências do 1º BBM dar-se-á exclusivamente

pela portaria principal, cujo endereço é o constante no item 1.1 deste Ato, não sendo

permitida, em nenhuma hipótese, a entrada de candidatos por outras portarias do 1º

BBM.

4.7. Para a realização do exame médico preliminar:
a) Observar o traje obrigatório definido no item 9.7.1.1 do Edital 02/2020)

4.8. Para realização do exame odontológico:
a) Realizar higiene oral antes de se submeter ao exame.

b) Candidatos portadores de aparelho ortodôntico deverão apresentar laudo emitido

pelo ortodontista assistente, devidamente inscrito na especialidade de Ortodontia no

Conselho Regional de Odontologia, contendo o diagnóstico, plano de tratamento e

prognóstico do caso, conforme previsto na Resolução Conjunta 4278/2013, Anexo “D”,

inciso I, alínea d.

4.9. Para a entrega dos exames complementares, exame otorrinolaringológico

https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf
https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf


completo, audiometria tonal/vocal, Impedanciometria e exame oftalmológico:
a) Os exames complementares, exame otorrinolaringológico completo, audiometria

tonal/vocal, Impedanciometria e exame oftalmológico 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 de 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)

b) 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”).

Modelo de envelope para entrega de Exames Complementares

Belo Horizonte, 07 de maio de 2021.

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

https://bombeiros.mg.gov.br/storage/files/303/QOS%2021/Edital%20N%C2%BA%2002%20-%20EPOSau%202021%20-%20SEM%20CORES%20FINAL.pdf

