
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA PARA O CARGO DE 

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE 

 

EDITAL Nº 066/2014 - CFSD-BM—CONVOCAÇÃO PARA O EXAME 
DE SAÚDE 

 

 
            A   SECRETÁRIA   DE  ESTADO    DA  ADMINISTRAÇÃO, no   uso  

de suas atribuições legais e, conforme disposto no  Decreto n.º 0148, de  23  

de janeiro de 1998, e Decreto nº 1549 de 01 de abril de 2014; 

 Considerando o Mandado de Segurança nº 0000329-

66.2014.8.03.0000 – Tribunal Pleno, que determinou a suspenção dos 

efeitos da decisão de inaptidão da candidata Maria do Livramento 

Figueiredo Meneses, para garantir que sejam recebidos seus exames 

médicos e, se habilitada, que seja convocada para participar das próximas 

etapas do concurso público; 

 RESOLVE: 

 Convocar a candidata apta na 1ª Fase – Prova Objetiva, para a 

realização da 2ª fase – Exame de Saúde, em conformidade com o Edital de 

Abertura nº. 002/CFSD-BM,de 05 de janeiro de 2012, e ofício nº 453/2014 –

CBM/AP, com as seguintes informações: 

        I – DA CONVOCAÇÃO 

 A candidata deverá apresentar-se munida dos exames e documento 
de identidade, no local e horário estipulado abaixo: 

  

   II- DO EXAME DE SAÚDE  

2.1. O Exame de Saúde objetiva verificar a capacidade física e psicológica 
dos candidatos e será realizado por uma junta composta por médicos do 
CBMAP.  

2.2. A avaliação médica objetiva verificar as condições de saúde e 
constituição física do candidato, devendo o candidato ser julgado apto ou 
inapto para o curso e para o exercício da carreira bombeiro militar.  

2.3. O Exame de Saúde terá caráter exclusivamente habilitatório, não 
interferindo na classificação do candidato.  

2.4. Na Avaliação Médica, serão avaliados os seguintes requisitos:  

a) Sistema cardiovascular;  

b) Visão;  

c) Audição e fala;  



d) Avaliação neurológica;  

e) Avaliação ortopédica;  

f) Avaliação dermatológica;  

2.5. Os candidatos deverão se apresentar para exame de saúde munidos 
dos seguintes exames:  

a) Exame parasitológico de fezes; 

 b) Exame de urina – tipo I;  

c) Exame de sangue: hemograma – glicemia – VDRL;  

d) RX tórax PA;  

e) Eletrocardiograma, com laudo.  

2.6. Se for necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares, 
para dirimir eventuais dúvidas.  

2.7. A não apresentação de qualquer um dos exames implicará na 
eliminação do candidato.  

  

                             AVALIAÇÃO MÉDICA 

 LOCAL: Centro de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar 
                Avenida Piauí nº 673 – Bairro: Pacoval 

 DATA: 23 de maio de 2014          

         HORÁRIO: 09h00min 

.  

                  CARGO:  SOLDADO BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE 

CLA. NOME 

428 
MARIA DO LIVRAMENTO FIGUEIREDO MENESES 

 

                                    Macapá (Ap), 20 de maio de 2014 

 

                                      BENEDITA BARBOSA VIEIRA 

                      Secretária de Estado da Administração - interina 


