
ANEXO “C” - ATO Nº 9.216, DE 15 DE JUNHO DE 2021

JUNTA DE SELEÇÃO - QOS 2021

ORIENTAÇÕES - EXAME TOXICOLÓGICO

1. O Exame Toxicológico de larga janela de detecção,  180 (cento e oitenta) dias, a partir de

amostras de queratina, classificado como exame complementar pela Resolução Conjunta

PMMG/CBMMG nº 4.278/2013 (Anexo “A”, inciso 2, alínea h. ), deverá ser realizado com

estrita observância às exigências contidas nos capítulos 9. (Da Segunda Fase – Exames de

Saúde) e 10. (Da Terceira Fase – Teste de Capacitação Física e Exame Toxicológico) do

Edital Nº 02/2020.

2. O candidato deverá imprimir a “Solicitação de Exame Tóxicológico - QOS”, disponínel em

https://www.bombeiros.mg.gov.br/qos, preencher os campos de identificação e solicitar ao

seu médico particular (não precisa ser credenciado pelo IPSM) que o carimbe e o assine.

3. De posse do impresso “Solicitação de Exame Toxicológico - QOS” identificado, carimbado

e assinado, o candidato deverá se dirigir a um laboratório credenciado pelo IPSM de sua

livre escolha para a coleta de material (cabelo ou pelo), in loco, que deverá ser realizada no

período de 23/06/2021-QUA a 24/06/2021-QUI, impreterivelmente.

4. O laboratório credenciado pelo IPSM contratado pelo candidato é o responsável pelo

envio do resultado do Exame Toxicológico à Junta de Seleção do CBMMG e deverá fazê-lo

até 07/07/2021-QUA, em envelope lacrado e com sua identificação completa (nome, número

da Carteira de Identidade, Nº CPF, especialidade e nº de classificação da 1ª fase),

pessoalmente (de segunda-feira a sexta-feira, de 08h00min às 13h00min) ou via Sedex®

(conforme logística dos Correios), para o seguinte endereço:

PRIMEIRO BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR (1º BBM)
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (SAS)
Rua Piauí, 1815 – Savassi
Belo Horizonte – Minas Gerais
CEP: 30.150-325

5. O  candidato é o único responsável  por comunicar ao laboratório contratado a janela de

detecção do Exame Toxicológico exigida no item 10.9 do Edital nº 02/2020 - 180 (cento e
oitenta) dias, bem como a  data limite e endereço  de entrega do resultado, arcando com

os prejuízos decorrentes da entrega intempestiva ou ausência desta.

https://drive.google.com/file/d/10nGvAQmDb01S3i_m9iyt1drIl-aVOeZ8/view?usp=sharing
https://www.bombeiros.mg.gov.br/qos


QOS BM 2021 – EDITAL 02/2020

CRONOGRAMA DA 3ª FASE - EXAME TOXICOLÓGICO

ATIVIDADE DATA RESPONSÁVEL Nº DIAS
CORRIDOS

Coleta do material

23/06/2021-QUA
a

24/06/2021-QUI

Candidato/

Laboratório
02

Análise do Material

25/06/2021-SEX
a

06/07/2021-TER
Laboratório 12

Data-limite para envio do

Resultado à Junta de Seleção
07/07/2021-QUA Laboratório 01

Belo Horizonte, 15 de junho de 2021.

(a) ANTÔNIO CARVALHO DE MELO ROCHA, TENENTE-CORONEL BM
PRESIDENTE DA JUNTA DE SELEÇÃO

HOMOLOGO:

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

COMANDANTE DA ABM


