SEGUNDO COMUNICADO SOBRE A 2ª ETAPA – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO PM DA CARREIRA DE
PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (PMCE)

O Instituto AOCP informa aos candidatos convocados para a Inspeção de Saúde, conforme Comunicado
divulgado em 16/05/2017, referente à 2ª Turma do Curso de Formação Profissional, que devem atentarse às instruções contidas na normativa prevista no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 –
PMCE, PUBLICADO NO DOE/CE Nº 130, DE 12 DE JULHO DE 2016, item 11 – DA INSPEÇÃO DE
SAÚDE.
Visando facilitar a organização e averiguação dos exames/documentos exigidos por ocasião da
realização da inspeção de saúde, o Instituto AOCP ORIENTA aos candidatos que observem, à título de
simples conferência, o PROTOCOLO DE ENTREGA DE EXAMES (CHECKLIST), consoante formulário
modelo anexo, não havendo necessidade/obrigatoriedade de impressão e entrega deste por parte do
candidato.
Para maior comodidade na realização do Exame Biométrico, o Instituto AOCP ORIENTA TAMBÉM aos
candidatos que observem ainda os seguintes procedimentos para a realização da Inspeção de saúde:
1. Os candidatos do sexo masculino deverão comparecer trajando como roupa de baixo: calção de
banho, discreto;
2. As candidatas do sexo feminino deverão comparecer trajando como roupa de baixo: biquíni / traje
com 2 peças, discreto.
Informamos também que quanto ao local de realização da Inspeção de Saúde, a ser realizada na
Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE, na Av. Presidente Costa e Silva, n°
1251 – Mondubim – Fortaleza/CE, nas datas e horários a serem divulgados posteriormente, a utilização
do estacionamento de veículos da AESP estará indisponível.
Orientamos ainda aos candidatos de que não será permitida a entrada e permanência de terceiros
(acompanhantes), durante todo o período de realização da Inspeção de Saúde, em quaisquer
dependências da AESP.

Maringá/PR, 18 de maio de 2017.
Instituto AOCP
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