
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

3ª SEÇÃO DO EMG  
 

SCP 

 

NOTA Nº 195/2019-PM/3                                         Publique-se em ____/______/_______ 

_______________________________ 

Cel QOPM Comandante Geral da PMSE 
 

 

3ª SEÇÃO DO EMG – CONCURSO PÚBLICO OFICIAL PM (COMBATENTE) EDITAL Nº 

05/2018  

 

2ª CONVOCAÇÃO – CANDIDATO EXCEDENTE 

 

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, no uso das atribuições 

legais e regulamentares que lhe são conferidas e considerando a autorização governamental 

publicada em 29 de dezembro de 2017, convoca o candidato abaixo relacionado a fim de 

recompor o numero de candidatos aprovados conforme o autorizado. 

 

CANDIDATO CONSTANTE NO RESULTADO FINAL DO CONCURSO, CONFORME PUBLICAÇÃO NO 
DIARIO OFICIAL DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019: 

 

ORD INSCRIÇÃ NOME DATA P/ PRÉ MATRICULA INSPEÇÃO 

6. 0770565-4 MAURICIO VIANA PALMA 23/07/2019 30/07/2019 

 
Obs.: O processo de chamada destes candidatos seguiu a ordem de classificação do certame para as 
vagas de ampla concorrência e de afrodescendentes conforme prescrito no Edital 005/2018 e na Lei nº 
8.331 de 26 de Dezembro de 2017. 

 

 

Os candidatos deverão apresentar os documentos na ordem que segue: 

a) CNH, CPF, PIS/PASEP, entregando 2 cópias autenticadas dos mesmos; 

b) 02 (duas) Fotos 3X4 coloridas recentes (descoberto e de frente) datadas do ano do 

concurso; 

c) 1 Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

d) Original do Título de Eleitor e do comprovante de que está em dia com as obrigações 

eleitorais, fazendo e entrega de 2 cópias autenticadas dos mesmos; 

e) Original do documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar, exceto para 

candidatos do sexo feminino; 

f) Original do Certificado de conclusão do Ensino Superior (Bacharel em Direito), 

Histórico Escolar e entregar 2 cópias autenticadas dos mesmos;  



g) Atestado de Bons Antecedentes, fornecido pela Secretaria da Segurança Pública 

(SSP), ou Declaração de Conduta, quando se tratar de Militar das Forças Armadas ou 

de outras PMs, fazendo entrega dos mesmos; 

h) Certidão Negativa de Ação Criminal, fornecida pela Justiça Estadual, fazendo entrega 

da mesma; 

i) Certidão Negativa de Ação Criminal, fornecida pela Justiça Federal, fazendo entrega 

da mesma. 

j) Para os ocupantes de cargo, emprego ou função pública, federal, estadual, ou 

municipal, apresentar a declaração de desvinculação destes, na conformidade dos 

incisos II e III do § 3º do art.142 c/c art.42,§ 1º, todos da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, original e cópia; 

 
 

O Exame Médico Admissional – Inspeção de Saúde - será realizado conforme as 

disposições contidas no Item 14 do Edital nº: 05/2018, de 03 de abril de 2018. Tal inspeção 

será realizada no Hospital da Polícia Militar – HPM, localizado na Avenida Minas Gerais, 

s/nº, Bairro 18 do Forte, Aracaju/SE e conforme e especificamente agenda estabelecida no 

desta publicação; 

 

No ato, deverão, além de outras prescrições, apresentar os seguintes exames 

laboratoriais e clínicos: 

 

 

a) Radiografia do Tórax em PA e Perfil e Radiografia das colunas torácica e lombo-

sacra, em projeções anteroposterior (AP) e perfil com laudo e medida dos ângulos de 

Cobb e/ou de Ferguson, se e quando houver qualquer desvio nesses segmentos da 

coluna vertebral; 

b) Eletroencefalograma; 

c) Teste Ergométrico; 

d) Teste Audiométrico; 

e) Escarro: Pesquisa de BAAR; 

f) Exame de sangue: Hemograma Completo (inclusive Contagem de Plaquetas), Ureia, 

Creatinina, Glicemia, TGO, TGP, Gama GT, Colesterol total e frações, perfil 

sorológico para hepatite B (incluindo obrigatoriamente: HBsAg, HBeAg, Anti HBc (IgM 

e IgG), Anti HBe, Anti HBs), sorologia para Hepatite C (em caso de positividade, fazer 

PCR - reação da cadeia da polimerase do vírus da hepatite "C"), Sorologia para HIV; 

sorologia para doença de chagas; VDRL; beta – HCG para as mulheres. 



g) Laudo oftalmológico completo (acuidade visual sem correção; acuidade visual com 

correção; tonometria; biomicroscopia; fundoscopia; motricidade ocular; senso 

cromático –teste completo de Ishihara) 

h) Parasitológico de Fezes; 

i) Sumário de Urina; 

j) Exame Toxicológico (cabelo e pelos) em laboratórios credenciados para realização 

deste tipo de exame, sendo direcionados para detectar substâncias proibidas pela 

legislação penal vigente em nosso país tais como: maconha e metabólicos do delta Q 

9 THC, cocaína e anfetaminas (inclusive metabólicos e derivados), merla, solventes, 

hidrocarbonetos, opiáceos e psicofármacos; 

k) Ecografia de abdome total, com laudo; 

l) Laudo Psiquiátrico (laudo descritivo e conclusivo de consulta médica psiquiátrica 

realizada por médico especialista (psiquiatra), que deve obrigatoriamente citar: 

consciência, orientação, atenção, pensamento (curso, forma e conteúdo), memória, 

senso percepção, humor/afeto, cognição/inteligência, capacidade de tirocínio e juízo 

crítico, linguagem, uso (ou não) de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), que 

deve obrigatoriamente seguir modelo constante do Anexo III do Edital nº: 05/2018 

Concurso Público Oficial PM (Combatente) 

 

 

EM CONSEQUÊNCIA: 

 

- Todos os interessados tomem conhecimento e as devidas providências.  

 

 
Aracaju, 17 de julho de 2019. 

. 

 
 
 

Vivaldy Cabral Santos – Cel QOPM 
Chefe da 3ª Seção do EMG 


