
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

P O L Í C I A       C I V I L 
DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL 

GABINETE 
 
 

EDITAL Nº 003/16 - PC/MS 
(PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE 

CONHECIMENTO - GRANDES EVENTOS) 
 
 

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere e, 
tendo em vista o disposto no Edital 001/16-PC/MS, de 22 de janeiro de 
2016, torna pública, para conhecimento dos interessados, que a relação 
dos candidatos aprovados na 2ª fase do Processo de Seleção para 
Instrução de Nivelamento de Conhecimento- Grandes Eventos  encontra-se 
à disposição na ACADEPOL/MS  e  CONVOCA para realizarem  a 3ª fase 
aqueles classificados, em conformidade com as vagas disponibilizadas, 
mais 10% como reserva, conforme item 6.1 do edital, observando-se: 
 
I) O Exame de Inspeção de Saúde será realizado: 
    Data: 19/02/2016 (sexta-feira) 
    Horário: 07h00 
    Local: GISO - Policlínica da Polícia Militar, situada na Rua Rodolfo José      

Pinho, nº 1506, Jardim São Bento, Campo Grande/MS.  
 

II) O Exame de Saúde destina-se à verificação do estado de saúde do 
Policial Civil, aferindo se esse possui condições físicas e mentais para 
submeter-se ao treinamento ao qual será submetido. 
 
III) Para a realização do Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico, o 
candidato poderá obter as respectivas guias, sem a utilização do fator 
participativo, na Policlínica da Polícia Militar a partir da data de hoje.  
 
IV) Na data designada para o exame o candidato deverá apresentar-se 
munido de documento de identidade, cartão da CASSEMS e resultado 
original dos exames abaixo elencados, previstos no item 6.4 do Edital 
001/16-PC/MS, de 22 de janeiro de 2016: 
 

a) laudo e parecer do Cardiologista; 
b) raio-X do tórax, em apneia; 
c) hemograma completo; 
d) urina EAS; 
e) colesterol total e frações; 
f) triglicerídeos; 
g) glicemia (jejum); 
h) ureia e creatinina; 
i) imunologia para Doença de Chagas ou Machado Guerreiro; 
j) sorologia para Lues ou VDRL; e,  
l) PSA total e PSA livre, para candidato do sexo masculino com 
idade superior a 50 anos. 

  



V) Ao elenco de exames acima citados acrescenta-se o eletrocardiograma 
com laudo, bem como raio X de tórax  PA e Perfil. 
 
VI) É de responsabilidade do candidato a apresentação dos exames 
exigidos neste Edital.   
 
VII) O resultado da inspeção de saúde será expresso em APTO ou 
INAPTO, conforme artigo 18, § 1º, da Lei 3.808, de 18 de dezembro de 
2009.  
 
VIII) Será excluído do certame o candidato que não comparecer na data, 
hora e local acima referenciados. 
 
IX) A relação dos candidatos considerados aptos na inspeção de saúde e 
classificados para 4ª fase poderá ser obtida pelos telefones: (67)3318-5807 
e (67)3318-5839.  
 

Campo Grande, 05 de fevereiro de 2016. 
 
 
 

ROBERVAL MAURICIO CARDOSO RODRIGUES 
Delegado-Geral da Polícia Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      
     


