POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PESSOAL
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFOPM/2008
EDITAL N.º 12/DP – PMDF, DE 14 DE ABRIL DE 2008
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o constante no Edital nº 27/DP-PMDF,
publicado no DODF nº 213 de 06 de novembro de 2007, resolve:
1. Tornar público o resultado final do Teste de Aptidão Física – 2ª etapa, previsto para o
presente concurso público;
2. Convocar os candidatos abaixo-relacionados, considerados aptos na 2ª etapa do concurso –
Teste de Aptidão Física, para realização da 3ª etapa – Exames Médicos, previsto no item 7. do
Edital Normativo, bem como entregarem os exames previstos no item 18 do anexo III, na Junta
de Inspeção de Saúde – JIS/PMDF, situada no Setor Policial Sul, Área Especial 04, Bloco “B”,
nas datas e horários a seguir:
CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO
Dia 23 de junho de 2008, às 08:00 horas.
10000919, Anderson Correa Carvalho / 10000341, Anderson Luiz Lopes de Oliveira / 10003631,
Bruno Muniz Magalhaes / 10000742, Celso Garcia de Oliveira / 10000904, Charles Lopes Alves
Barreto / 10000927, Edson Mateus de Freitas Junior / 10003577, Eduardo Luis Souza de
Athayde Nunes Filho / 10000063, Emerson Nilandio da Silva Pereira Junior / 10001960, Fabio
Fraga Schwingel / 10001827, Fernando Dias de Moura / 10001455, Fernando Moreira de
Oliveira / 10004018, Frederico Franca Soares de Lucca / 10001180, Ismael de Miranda
Fernandes / 10000146, Joao Pedro Labourdette Barros / 10004047, Leonardo Rodrigues
Gonçalves.
Dia 24 de junho de 2008, às 08:00 horas.
10003432, Luis Feliphe Salles Cavalcante / 10003485, Marcelo Bogliolo Piancastelli de Siqueira
/ 10002098, Marcos Eugenio Cabral Alexandre de Morais / 10000133, Marcos Vinicius Ferreira
Oliveira / 10000388, Marcus Vinicius Santos Costa / 10001478, Paulo Moreira Neto / 10000423,
Paulo Vinicius Roquete Mourao / 10002569, Pedro Henrique Berto / 10002321, Rafael Muller
Gonçalves / 10001908, Raphael Carlos das Chagas Gama / 10000058, Roger Vinicius de Souza
Siqueira / 10001885, Rogerio Nogueira Carvalho da Silva / 10000331, Ronan Barros Sakayo /
10005057, Thiago Tamm Lima / 10002796, Tiago Evaristo Moraes.
Dia 25 de junho de 2008, às 08:00 horas
10002192, Tiago Gomes da Silva / 10004902, Victor Hugo Franco / 10000585, Wandler Ferraz
Camargo / 10000757, Wellington Vinicius Oliveira Moura / 10000075, Ygor Alexander Sem
Buslik / 10000946, Yves Ramon Coelho Borges Carvalho.
CANDIDATOS DO SEXO FEMININO
Dia 25 de junho de 2008, às 08:00 horas
10005473, Daniela Coelho Araujo Fernandes / 10002405, Laiza Campos de Carvalho /
10003356, Silvana de Oliveira Alves / 10001493, Susane Granja Neves / 10002124, Thaina
Pereira Moura.
2.1 Os candidatos que protocolaram recurso contra o resultado provisório do teste de aptidão
física, poderão comparecer à Seção de Recrutamento e Seleção – DP/5, da Diretoria de Pessoal
da PMDF, situada no Setor Policial Sul, AE Nº 04, Brasília/DF, à partir do dia 22 de abril do
corrente, no horário de 09:00 às 17:00 horas, exceto às quartas-feiras, em que o atendimento será
no horário das 09:00 às 12:00 horas, a fim de tomar ciência do resultado.
3. DOS EXAMES MÉDICOS – TERCEIRA ETAPA
3.1 Os exames médicos, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, serão realizados e
avaliados por banca examinadora nomeada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito
Federal.
3.2 Os exames médicos compreendem exames clínico, oftalmológico, odontológico, toxicológico,
biométrico e de outros aspectos físicos e teste toxicológico.
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3.3 Os candidatos convocados para essa etapa, na data determinada para realização dos exames
médicos, deverão apresentar à banca examinadora os exames a seguir relacionados, os quais
deverão ser providenciados por conta do próprio candidato: hemograma – Glicemia, Uréia,
Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO, TGP, Bilirrubinas e frações; Tipo sangüíneo, Fator
RH, EAS e Parasitológico; Eletrocardiograma, Radiografia Panorâmica Odontológica, Raios X da
Coluna Vertebral, Raios X do Tórax, Raios X de Crânio e Eletroencefalograma; Ecocardiograma
com Doppler, Teste Ergométrico, Audiometria, Laudo oftalmológico completo, inclusive
Avaliação Cromática; Mapeamento de retina de ambos os olhos e Topografia corneana de ambos
os olhos.
3.4 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade
do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua
apresentação à banca examinadora.
3.5 O candidato será considerado apto ou inapto nos exames médicos, de acordo com a conclusão
do laudo médico. O candidato considerado inapto será eliminado do concurso.
3.6 O candidato será considerado inapto nos exames médicos, quando incidir em qualquer um dos
itens do anexo I, bem como apresentar teste toxicológico positivo para o uso de drogas ilícitas,
conforme o Anexo deste edital.
3.7 Os candidatos serão submetidos a testes toxicológicos.
3.8 Os testes toxicológicos (de caráter confidencial), serão realizados com ônus para o candidato,
observadas as orientações a seguir descritas:
a) Deverão do tipo de “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes
ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza e deverão
apresentar resultados negativos para um período mínimo de 60 (sessenta) dias;
b) Deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostra de materiais
biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de
coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contraprova;
c) Em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, o
candidato será considerado INAPTO;
d) O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à JIS/PMDF,
obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados, sob
pena de responsabilidades, conforme legislação vigente.
3.9 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados
para a realização dos exames médicos, não se encontrar em condição de saúde compatível com o
cargo ao qual está concorrendo ou que deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais
previstos nessa etapa.
3.10 No dia de realização dos exames médicos, os candidatos deverão comparecer trajando
calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os
candidatos do sexo feminino.
3.11 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital.
4. Convocar os candidatos acima relacionados, para comparecer à Seção de Recrutamento e
Seleção – DP/5, situada no Setor Policial Sul, AE Nº 04, Brasília/DF, no período de 23 a 27 de
junho do corrente, no horário de 09:00 às 17:00 horas, exceto às quartas-feiras, em que o
atendimento será no horário das 09:00 às 12:00 horas, a fim de efetuarem a entrega dos
documentos e do formulário próprio de sindicância da vida pregressa e investigação social,
devidamente preenchido, o qual será disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cfopm20008.
4.1 O candidato deverá ainda, às suas expensas, providenciar a documentação abaixo relacionada,
que deverá ser entregue juntamente com o formulário preenchido, no período acima determinado:
a) cópia autenticada em cartório do documento de identidade, com validade em todo território
nacional;
b) cópia autenticada em cartório do CPF;

2

c) cópia autenticada em cartório, do certificado de conclusão de ensino médio, com o respectivo
histórico escolar, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC);
d) cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista de 1.ª ou 2.ª categoria ou do
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para candidatos do sexo masculinos;
e) cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e comprovante(s) de votação da última
eleição;
f) certidões negativas dos distribuidores criminais e cíveis dos lugares onde tenha residido nos
últimos 3 (três) anos, devendo apresentar ainda documentos que comprovem essa residência
(conta de luz, de água, contrato de aluguel, etc.) ;
g) certidões negativas das Justiças Federal e Militar;
h) certidão com conceito favorável de seu atual Comandante, se for militar da ativa das Forças
Armadas ou Auxiliares;
i) certidão expedida pela Unidade da Instituição de origem a qual pertença, para candidato
oriundo das Instituições da Polícia Civil ou Federal, de não possuir antecedentes criminais,
contendo ainda declaração de não ter sido punido administrativamente e/ou disciplinarmente, por
falta considerada de natureza grave;
j) 2 (duas) fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 3x4, coloridas, fundo
branco, com data (as fotos serão coladas pelo candidato em local próprio no formulário a ser
preenchido).
4.2 O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autorização
do candidato para que seja realizada a referida investigação.
4.3 A PMDF poderá exigir que o candidato providencie, às suas expensas, sob pena de ser contraindicado e eliminado do concurso, documentação complementar, a fim de dirimir possíveis
dúvidas que surjam durante a condução do processo de sindicância da vida pregressa e
investigação social.
4.4 Será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais
documentos, em consonância com o presente edital.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O resultado provisório dos Exames Médicos– 3.ª etapa, serão publicados no Diário Oficial
do
Distrito
Federal
e
divulgados
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cfopm2008, na data provável de 18 de julho de 2008.

ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA CERQUEIRA – CEL QOPM
Comandante-Geral da PMDF
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