
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO PM
DA CARREIRA DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES

 DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (PMCE)

COMUNICADO   IMPORTANTE  

A ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ – AESP|CE,  com anuência da 

COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO, e considerando que em razão das dificuldades 

enfrentadas pelos candidatos em conseguirem o resultado do exame toxicológico, comunica 

que esse exame, e somente esse – pois não serão recebidos exames médicos fora do prazo e 

do horário estabelecidos – poderá ser apresentado, impreterivelmente, nos dias 02 e 03 de 

janeiro de 2014, nos horários das 12:00 às 16:00 e das 07:00 às 09:00, respectivamente, no  

mesmo local, para aqueles candidatos que ainda não receberam o resultado até a data de 

apresentação.

Ressalva-se  que  essa  medida,  de  caráter  excepcional,  objetiva  repristinar  a  mesma 

possibilidade dada aos candidatos anteriores no ano de 2012, ressaltando-se, também, que 

contra tais  exames não cabem recursos,  pois  já trazem nos seus resultados a  prova e a 

contraprova.

Todos os candidatos  deverão portar  consigo a  identidade (RG) e o CPF por ocasião da 

inspeção  de  saúde –  exames  médico-odontológico,  biométrico  e  toxicológico, 

obrigatoriamente.

Lembrando que os exames exigidos deverão conter o número do documento de identidade 

do candidato e ter  prazo de validade não superior  a  60 (sessenta)  dias  entre  a  data de 

realização e sua apresentação à banca examinadora,  bem como no dia de realização da 

inspeção de  saúde,  os candidatos  deverão trazer  consigo  calção  de banho,  no caso de 



candidatos do sexo masculino, e maiô ou biquíni (discretos), para as candidatas do sexo 

feminino.  A tatuagem definitiva é causa de inabilitação na inspeção de saúde, desde que 

visível com o uso do uniforme de serviço de mangas curtas.

O candidato será considerado apto ou inapto na inspeção de saúde, sendo que o inapto será 

automaticamente eliminado do concurso e não terá classificação alguma, quando incidir em 

qualquer um dos aspectos a serem observados pela banca examinadora, apresentar teste 

toxicológico positivo para o uso de drogas ilícitas,  deixar  de apresentar qualquer um dos 

exames laboratoriais ou na data e horário determinados para a realização da inspeção de 

saúde não estiver em condição de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo.

EXAMES MÉDICO, BIOMÉTRICO E TOXICOLÓGICO

Local de Prova: CLÍNICA NOVA

Endereço: Rua Guilherme Rocha, 326, Centro – Fortaleza/CE

EXAME ODONTOLÓGICO

Local de Prova: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1630, Joaquim Távora – Fortaleza/CE

AESP|CE EM FORTALEZA/CE, 23 DE DEZEMBRO DE 2013


