
5.2.4. A prova de condicionamento físico será composta
pelos seguintes testes:

5.2.4.1. Flexão e extensão de cotovelos em suspensão na
barra fixa (se do sexo masculino);

5.2.4.2. Flexão e extensão de membros superiores, apoio de
frente sobre o solo, em decúbito ventral, apoiando os joelhos,
inclusive, sobre o banco sueco (se do sexo feminino);

5.2.4.3. Resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo
remador);

5.2.4.4. Corrida de 50 (cinquenta) metros; 
5.2.4.5. Corrida em 12 (doze) minutos;
5.2.5. Cada um dos testes previstos no subitem anterior terá

a pontuação compreendida entre 10 (dez) e 100 (cem) pontos,
conforme a tabela constante no ANEXO “D”;

5.2.6. Os testes (VIDE ANEXO “E”) serão realizados em um
único dia, somente sendo considerado válido o resultado final
obtido dessa forma;

5.2.7. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto
no caso em que a banca examinadora reconhecer, expressa-
mente, a ocorrência de falhas técnicas em sua aplicação, falhas
essas às quais o candidato não tenha dado causa e que efetiva-
mente tenham prejudicado seu desempenho;

5.2.8. A banca examinadora do Centro de Capacitação
Física e Operacional (CCFO) poderá cancelar ou interromper a
prova de condicionamento físico, caso considere que não exis-
tam as condições necessárias para garantir a integridade física
do candidato e evitar prejuízos a seu desempenho, devendo esti-
pular nova data e divulgá-la na ocasião, sendo certo que o can-
didato realizará todos os testes novamente, desprezando-se os
resultados já obtidos;

5.2.9. As eventuais anormalidades observadas com o can-
didato durante a aplicação da prova de condicionamento físico
serão registradas pela banca examinadora e comunicadas ao
Centro Médico da Polícia Militar para subsidiar exames de saúde
específicos; 

5.2.10. O aquecimento e alongamento para a realização
dos testes físicos serão de responsabilidade do candidato;

5.2.11. O candidato deverá estar trajando, em todos os tes-
tes, vestimenta adequada para a prática desportiva, ou seja,
basicamente calção e camiseta, ou agasalho, e calçando algum
tipo de tênis.

5.3. Dos exames médicos:
5.3.1. Os exames médicos, de caráter eliminatório, serão

realizados por Junta Médica indicada pelo Diretor de Saúde e
nomeada pelo Exmo Sr Comandante Geral da Polícia Militar,
denominada Junta de Saúde-1 (JS-1), com critérios estabelecidos
pelo Departamento de Perícias Médicas do Centro Médico da
Polícia Militar e aprovados pelo Comandante Geral da Polícia
Militar;

5.3.2. Os exames serão realizados no Centro Médico da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, situado na Av. Nova
Cantareira, 3.659, Bairro Tucuruvi, São Paulo - SP, nos dias e
horários constantes do calendário, que será entregue ao candi-
dato no dia da prova de condicionamento físico;

5.3.3. O candidato será submetido a exame clínico geral e
também a exames oftalmológicos, otorrinolaringológicos, odon-
tológicos, além de exames laboratoriais;

5.3.4. O candidato será, também, submetido a exame toxi-
cológico;

5.3.5. Características do candidato, procedimentos, avalia-
ção:

5.3.5.1. O candidato deverá estar em condições plenas de
saúde para o desempenho das atividades de Oficial da PMESP e
será examinado pela Junta Médica de Saúde, norteada pelos
parâmetros estabelecidos pelo Departamento de Perícias
Médicas da PMESP;

5.3.5.2. O candidato não poderá ser portador de qualquer
doença crônica ou congênita nem haver sido submetido a qual-
quer tipo de cirurgia de grande porte, a critério da Junta Médica;

5.3.6. O candidato passará por uma inspeção geral, por
meio da qual serão avaliados: relação peso-altura (índice de
massa corpórea - IMC), frequência cardíaca, sistemas neurológi-
co e músculo-esquelético, aparelhos cardiorrespiratório, digesti-
vo e geniturinário;

5.3.7. Atendendo aos critérios clínicos para exame médico
do sistema músculo-esquelético do candidato, será considerado
incapaz o portador de:

5.3.7.1. Desvios axiais e deformidades do aparelho locomo-
tor de etiologia postural, congênita e osteo-metabólica e, em se
tratando da coluna vertebral, a hipercifose dorsal, hiperlordose
lombar e escoliose;

5.3.7.2. Nos membros inferiores: joelho valgo e varo, joelho
flexo e recurvado, pés planos valgos posturais e espásticos, pés
cavos, calcâneo valgo e varo, pés planos transversos, hálux
valgo, varo, flexo e rígido, deformidades do quinto dedo, dedos
em “garra”, encurtamento segmentar maior que 1 (um) cm;

5.3.7.3. Nos membros superiores: cotovelo valgo, varo e
rígido, dedos em “garra”, outras deformidades dos dedos,
amputação parcial ou completa de dedo;

5.3.7.4. Limitação da mobilidade articular: de qualquer
natureza que impeça ou dificulte o exercício da função policial
militar ou mesmo de quaisquer exercícios necessários ao apri-
moramento físico;

5.3.7.5. Lesões nervosas centrais e periféricas: com seque-
las sensitivas ou motoras (paresias ou paralisias flácidas ou
espásticas);

5.3.7.6. Lesões musculares e tendinosas: congênitas ou
adquiridas;

5.3.7.7. Sequela de fraturas: dos vários segmentos corpó-
reos com deformidades incompatíveis com a boa função atual
do aparelho locomotor ou potencialmente prejudiciais no futuro;

5.3.7.8. Deformidades: complexas, congênitas ou adquiri-
das, não especificadas acima;

5.3.7.9. Lesões osteo articulares não tratadas ou tratadas
cirurgicamente no passado: instabilidades do ombro (glenoume-
rais e acromioclaviculares), instabilidades do joelho, lesões
meniscais, lesões condrais do joelho, instabilidades de patela,
instabilidades do tornozelo e outras lesões articulares potencial-
mente mórbidas, ainda que o candidato esteja em boas condi-
ções físicas no momento do exame de seleção;

5.3.8. Atendendo aos critérios clínicos para exame médico
na especialidade de otorrinolaringologia do candidato, será con-
siderado incapaz o portador de:

5.3.8.1. No ouvido: otites externas, otites médias crônicas,
colesteatoma, perfuração de membrana timpânica, timpanoscle-
rose, neotimpanos, retração de MT, mastoidites, antecedentes
cirúrgicos que apresentem sequelas anatômicas e funcionais
(surdez, zumbidos, tonturas etc.), cinetoses, labirintopatias (dis-
túrbios do equilíbrio), hipoacusia, tarta mudez (gagueira), dis-
túrbios da fala e comunicação, deformidades anatômicas da ore-
lha;

5.3.8.2. No nariz: rinites (crônicas, alérgicas, atróficas,
hipertróficas), sinusites e poliposes nasais, desvio de septo
nasal, perfuração septal;

5.3.8.3. Na laringe: amigdalite crônica hipertrófica, laringi-
tes crônicas, disfonias, estenoses, deformidades anatômicas,
pólipos ou nódulos de cordas vocais;

5.3.9. IMC - índice de massa corpórea (relação peso/altura);
5.3.9.1. O IMC, preconizado pela Organização Mundial de

Saúde (OMS), será aferido pela seguinte fórmula: IMC = P/A2
(peso, em quilogramas, dividido pela altura elevada ao quadra-
do, em metros), sendo:

5.3.9.1.1. IMC = índice de massa corpórea;
5.3.9.1.2. P = peso da pessoa, em quilogramas;
5.3.9.1.3. A = altura da pessoa, descalça e descoberta, em

metros;
5.3.9.2. O candidato, para ser considerado apto na avalia-

ção do IMC, deverá situar-se no limite normal de 18,5 a 25,0;

5.3.9.3. O candidato na faixa de sobrepeso, com IMC entre
25,1 e 30,0 inclusive, será submetido a exames específicos,
sendo considerado apto o que, a critério da Junta Médica de
Saúde, apresentar o IMC em tal nível, comprovado, exclusiva-
mente, por aumento de massa muscular;

5.3.10. Exame médico-oftalmológico, características e con-
dições:

5.3.10.1. Será observada a acuidade visual, segundo a esca-
la de SNELLEN, sendo considerados aptos:

5.3.10.1.1. Sem correção: o candidato com visão mínima de
0.7 (zero ponto sete) em cada olho, separadamente, ou visão 1.0
(um ponto zero) em um olho e, no outro, pelo menos, com 0.5
(zero ponto cinco);

5.3.10.1.2. Com correção: o candidato com visão igual a 1.0
(um ponto zero) em cada olho, separadamente, com a correção
máxima de 1.5 (um ponto cinco) para dioptrias esféricas ou cilín-
dricas;

5.3.10.2. Prescrições:
5.3.10.2.1. Nas ametropias mistas, será levado em conta

seu equivalente esférico;
5.3.10.2.2. O candidato deverá comparecer ao exame com

as lentes dos óculos e de contato atualizadas, não sendo permi-
tido realizar o exame utilizando lente de contato;

5.3.10.2.3. As patologias oculares serão analisadas indivi-
dualmente, de acordo com o critério médico especializado;

5.3.11. Exame odontológico, exigências, procedimentos,
avaliação:

5.3.11.1. Deverá o candidato ser portador de 20 (vinte) den-
tes, naturais ou artificiais, no mínimo. Nestes 20 (vinte) dentes,
é obrigatória a existência dos caninos (quatro) e dos incisivos
superiores e inferiores (oito). Os 8 (oito) restantes, pré-molares
ou molares, devem ter seus correspondentes antagônicos;

5.3.11.2. Poderá ser tolerada a ausência de um ou mais
dentes, quando se tratar de anodontia;

5.3.11.3. Sendo os dentes naturais, esses deverão ser hígi-
dos ou estarem restaurados com material restaurador definitivo;

5.3.11.4. Se prótese, sendo os dentes artificiais, tal prótese
poderá ser:

5.3.11.4.1. Fixa unitária ou múltipla, devendo revelar boa
adaptação e não apresentar infiltrações. Deverá também mos-
trar-se estética e funcionalmente aceitável;

5.3.11.4.2. Total, devendo restabelecer o aspecto estético e
funcional do candidato, além de precisar revelar-se com boa
capacidade de retenção e estabilidade;

5.3.11.4.3. Parcial removível, devendo restabelecer o aspec-
to estético e funcional do candidato, além de apresentar boa
retenção e estabilidade e estar com sua estrutura metálica e
plástica em condições aceitáveis.

5.3.11.5. Especificações:
5.3.11.5.1. O candidato não deverá ser portador de cáries,

periodontopatias, raízes residuais, fístulas ou lesões dos tecidos
moles;

5.3.11.5.2. O candidato não poderá apresentar prognatis-
mo (maxilar ou mandibular) nem micrognatismo; mordida aber-
ta anterior ou posterior; mordida profunda; cruzamento dos ele-
mentos dentais bem como não poderá ter disfunção de ATM,
diagnosticável no ato do exame.

5.3.12. Exame toxicológico, exigências, procedimentos,
avaliação:

5.3.12.1. Será realizado, indistintamente, por todos os can-
didatos convocados para a 3ª etapa, mediante a realização de
exame de urina, para detecção de metabólito de drogas ilícitas;

5.3.12.2. A coleta de material para o exame de laboratório,
bem como o próprio exame, será realizada no Centro Médico da
Polícia Militar do Estado de São Paulo ou em hospitais, clínicas
ou outros locais indicados pela Junta Médica de Saúde;

5.3.12.3. A data, o local e o horário da coleta de material
serão definidos pela Junta Médica de Saúde;

5.3.12.4. A coleta do material iniciar-se-á imediatamente
após a notificação do candidato e não ultrapassará a 24 (vinte e
quatro) horas;

5.3.12.5. Os candidatos, reunidos em grupos, não poderão
estar acompanhados e passarão a ser monitorados pela equipe
responsável pela realização do exame toxicológico;

5.3.12.6. Durante a coleta do material para exame toxicoló-
gico, o candidato far-se-á acompanhar por membro da equipe
responsável pela realização do exame;

5.3.12.7. O candidato que se recusar, chegar atrasado ou
não comparecer para realizar o exame toxicológico, na data,
local e horário estabelecidos pela Junta Médica de Saúde, será
eliminado do Concurso por ato do Presidente da Comissão do
Concurso;

5.3.12.8. O candidato que, após a realização do exame toxi-
cológico, for considerado inapto, será eliminado do Concurso,
independentemente do desempenho obtido nos outros testes ou
fases que o compõem, mesmo que esteja sendo submetido a tra-
tamentos específicos;

5.3.12.9. Não será realizado novo exame toxicológico em
candidato considerado inapto;

5.3.13. Observações:
5.3.13.1. O candidato poderá ser submetido a exames ou

avaliações complementares, a critério da Junta Médica de
Saúde, dentro do calendário do exame médico a ser entregue ao
candidato quando da apresentação para o início da fase de exa-
mes médicos ou ainda, determinados pelo coordenador da etapa
de Investigação Social durante o transcorrer desta;

5.3.13.2. O candidato reprovado ou considerado inapto não
será submetido a novo exame ou prova, dentro do mesmo
Concurso;

5.3.13.3. A divulgação dos resultados será feita somente
após a realização do exame de saúde, em todas as turmas de
candidatos e será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo;

5.3.13.4. O candidato portador de tatuagens será submeti-
do a exames e/ou avaliações complementares em clínica psi-
quiátrica do Centro Médico da Polícia Militar, por deliberação da
Junta Médica de Saúde, devendo as tatuagens observarem os
seguintes parâmetros:

5.3.13.4.1. Não poderão atentar contra a moral e os bons
costumes;

5.3.13.4.2. Deverão ser de pequenas dimensões, sendo
vedado cobrirem regiões ou membros do corpo em sua totalida-
de, e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e per-
nas;

5.3.13.4.3. Não poderão estar em regiões visíveis quando
da utilização de uniforme de treinamento físico, composto por
camiseta branca meia manga, calção azul-royal, meias brancas,
calçado esportivo preto, conforme previsão do Regulamento de
Uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo (R-5-PM);

5.3.13.5. O motivo da reprovação só será divulgado ao can-
didato, ou a seu representante legal, atendendo-se aos ditames
da Ética Médica, sendo que tal solicitação deverá ser feita de
acordo com o disposto no item 8.2. do presente Edital.

5.4. Dos exames psicológicos:
5.4.1. Os exames psicológicos, com caráter eliminatório,

serão realizados por profissionais capacitados, pertencentes à
Diretoria de Pessoal;

5.4.2. Para a realização dos exames psicológicos e atos per-
tinentes ao processo, serão utilizados procedimentos e instru-
mentos técnicos que atendam as normas em vigor dos
Conselhos Federal e Regional de Psicologia estando embasados
em normas obtidas por meio de procedimentos psicológicos,
reconhecidos pela comunidade científica como adequados para
instrumentos dessa natureza;

5.4.3. Os exames psicológicos destinam-se à avaliação do
perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua aptidão,
capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho posi-
tivo como 2º Tenente Dentista PM Estagiário, de acordo com os

parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em
vigor na Instituição, conforme ANEXO “F”;

5.4.4. O perfil psicológico do cargo objeto do Concurso é
constituído por um rol de características de personalidade e inte-
ligência, que permitem ao indivíduo se adaptar e apresentar
desempenho positivo, no exercício do cargo de 2º Tenente
Dentista PM Estagiário;

5.4.5. O conjunto dos exames psicológicos será composto
por: testes de inteligência, testes de personalidade, dinâmica de
grupo e entrevista psicológica, sendo esta utilizada apenas para
agregar dados da história de vida do candidato que são impor-
tantes para a análise, não possuindo, por si só, caráter elimina-
tório; 

5.4.6. Para definição dos resultados, será procedida à aná-
lise global e ponderada de todo material produzido pelo candi-
dato no transcorrer desta etapa do Concurso; 

5.4.7. Os exames psicológicos terão caráter unicamente eli-
minatório e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos;

5.4.8. A inaptidão nos exames psicológicos não pressupõe
a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o
avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exi-
gidos para o exercício das funções de Oficial Dentista da Polícia
Militar;

5.4.9. Para a divulgação dos resultados, será observado o
previsto na Resolução n.º 01/2002 do Conselho Federal de
Psicologia, que cita no caput do seu artigo 6º que “a publicação
do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de
relação nominal, constando os candidatos indicados”;

5.4.10. Será facultado ao candidato, e somente a esse ter
acesso e conhecimento dos dados obtidos nos testes psicológi-
cos, por meio de entrevista devolutiva, devendo para tanto, soli-
citar o seu agendamento, na Divisão de Seleção e Alistamento
da Diretoria de Pessoal, no período de até 01 ano, contados a
partir da data de publicação do resultado;

5.4.11. A entrevista devolutiva é o procedimento técnico,
no qual um psicólogo de posse dos protocolos de testes psicoló-
gicos elaborados pelo candidato, bem como do perfil psicológi-
co exigido para o cargo, explica-lhe qual foi a sua inadequação
ao perfil, orienta-o em função dos resultados obtidos e esclare-
ce suas eventuais dúvidas;

5.4.12. O procedimento citado no subitem anterior será
exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do
motivo da inaptidão do candidato ao propósito seletivo, não
sendo considerado como novo recurso.

5.5. Do Exame Intelectual (Parte II)
5.5.1. Terá caráter classificatório e eliminatório, será elabo-

rado pela Comissão Examinadora composta por Oficiais
Dentistas do Quadro de Saúde da PMESP, nomeados pelo
Comandante Geral da Corporação, e constará de 10 (dez) ques-
tões dissertativas que serão apresentadas aos candidatos por
meio de utilização de projetor multimídia com exposição de
casos clínicos, radiografias, modelos e outras imagens junta-
mente com o respectivo enunciado e versarão sobre os assuntos
elencados no Programa de Matérias relativo aos conhecimentos
técnicos profissionais, conforme Anexo “B”;

5.5.2. Terá duração de 03 (três) horas;
5.5.3. Será avaliado pela Comissão Examinadora que atri-

buirá uma nota entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, sendo consi-
derado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50 (cin-
quenta) pontos;

5.5.4. A identificação do caderno de respostas do exame
intelectual (PARTE II) de cada candidato será realizada por meio
de um código, de modo que a Comissão Examinadora procede-
rá a correção das provas sem conhecer o nome do candidato a
ser revelado em sessão pública;

5.5.5. Será aplicado no município de São Paulo, em data,
local e horário a ser divulgado oportunamente. Não será permi-
tido o ingresso de candidatos, sob pretexto algum, após o fecha-
mento do portão.

5.6. Da Investigação Social
5.6.1. A investigação social, realizada pelo órgão técnico da

Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-2), tem por finalida-
de averiguar sobre a vida pregressa e atual do candidato em
todos os aspectos de vida em sociedade, quer seja social, moral,
profissional, escolar, dentre outras possíveis, impedindo que
pessoa com perfil incompatível ingresse ou exerça a função poli-
cial militar. O próprio candidato fornecerá os dados para tal ave-
riguação, autorizando seu procedimento, que terá caráter sigilo-
so;

5.6.2. A investigação social da vida pregressa do candidato
é realizada por força de legislação, que estabelece a apuração
da conduta e idoneidade do candidato, existindo a exigência de
conduta social irrepreensível, que será apurada em investigação
sigilosa pelo órgão competente da Instituição e possuirá caráter
eliminatório;

5.6.3. A investigação social será realizada de tal forma que
identifique condutas inadequadas e reprováveis do candidato,
nos mais diversos aspectos de vida em sociedade, bem como
aquelas contrárias aos valores deontológicos policiais-militares,
descritos nos incisos I ao XII do Artigo 7º da Lei Complementar
nº 8.963, de 09 de março de 2001, que institui o Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar, sejam eles: patriotismo, civismo, a
hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a cons-
tância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honesti-
dade e a coragem, impedindo a liberação e aprovação, exempli-
ficativamente e dentre outras hipóteses possíveis, de:

5.6.3.1. Toxicômanos ou drogadictos;
5.6.3.2. Pessoas com antecedentes criminais e registros

policiais nas condições de averiguado em crime ou autor nos ter-
mos da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995;

5.6.3.3. Traficantes; 
5.6.3.4. Alcoólatras ou alcoolistas;
5.6.3.5. Procurados pela Justiça;
5.6.3.6. Ociosos, sem pendor para o serviço policial militar,

bem como aqueles que possuam registros funcionais desabona-
dores em seus locais de trabalho;

5.6.3.7. Violentos e agressivos;
5.6.3.8. Desajustados no serviço militar obrigatório;
5.6.3.9. Inadimplentes em compromissos financeiros;
5.6.3.10. Possuidores de certificados escolares inidôneos,

inválidos e não reconhecidos pelo Ministério da Educação, pelo
órgão estadual ou Federal de Educação ou, ainda, que estejam
em desacordo com o disposto pelo Conselho Federal de
Odontologia para o exercício da profissão;

5.6.4. A inexatidão dos dados fornecidos pelo candidato ou
irregularidade na documentação apresentada, ainda que verifi-
cadas posteriormente, bem como a não apresentação dos docu-
mentos na data estipulada, determinam sua consequente elimi-
nação do Concurso;

5.6.5. Quando da entrega do Formulário para Investigação
Social (FIS), após ter sido devidamente preenchido, o candidato
deverá fornecer:

5.6.5.1. 01 (uma) cópia simples do RG;
5.6.5.2. 01 (uma) cópia simples da Certidão de Nascimento

ou Casamento;
5.6.5.3. Certidão negativa de antecedentes criminais, expe-

dida com, no máximo, três meses;
5.6.5.4. 02 (duas) cópias simples do Histórico Escolar ou

Certificado de Conclusão do Ensino Superior (Odontologia);
5.6.5.5. 02 (duas) fotos recentes e datadas com no máximo

06 meses, no tamanho 5 x 7 cm, devendo estar coladas no local
apropriado do FIS;

5.6.5.6. 02 (duas) cópias simples do Cartão de identificação
(funcional), caso esteja servindo às Forças Armadas ou trabalhe
em órgão público municipal, estadual ou federal;

5.6.5.7. 01 (um) cópia simples do Certificado de Dispensa
de Incorporação (CDI), caso tenha sido dispensado do serviço
militar;

5.6.5.8. 02 (duas) cópias simples do Certificado de
Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou 01 (uma) cópia simples do
Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do
Serviço Militar ou ainda 01 (uma) cópia simples da Certidão
expedida pela Junta do Serviço Militar;

5.6.5.9. 02 (duas) cópias simples da funcional, caso seja
Oficial das Forças Armadas ou Oficial da Polícia Militar de outro
Estado da Federação;

5.6.6. Deverá, na mesma oportunidade, apresentar os origi-
nais dos documentos solicitados como cópia simples para a
devida conferência.

5.7. Da Análise de documentos
5.7.1. Para comprovação das condições de inscrição, entre-

ga dos demais documentos, em data divulgada pela administra-
ção do Concurso, o candidato deverá fornecer cópia simples
legível dos seguintes documentos:

5.7.1.1. Cédula de Identidade (RG);
5.7.1.2. Registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
5.7.1.3. PIS ou PASEP; 
5.7.1.4. CRO/SP;
5.7.1.5. Título de Eleitor;
5.7.1.6. Certidão de Nascimento ou Casamento;
5.7.1.7. Certidão de Conclusão ou Diploma do Ensino

Superior (Odontologia), com data de expedição igual ou não
posterior a data da posse; 

5.7.1.8. Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou
do Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do
Serviço Militar ou ainda 02 (duas) vias da Certidão expedida
pela Junta do Serviço Militar;

5.7.1.9. Via original da Certidão expedida pela Justiça
Eleitoral comprovando estar em dia com as obrigações eleitorais
e no pleno exercício dos direitos políticos;

5.7.2. O funcionário público da União, Estado, Distrito
Federal ou Município, deverá entregar documento de exonera-
ção do cargo público até a data da posse. A não entrega do
documento na data estabelecida pela administração pública,
ainda que verificada posteriormente, determina sua nulidade e a
consequente eliminação do candidato do Concurso Público.

6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. A classificação final dos candidatos será apurada pela

soma dos pontos obtidos nos exames intelectuais (PARTE I e
PARTE II), dividido por 02 (dois), média aritmética, em ordem
decrescente, a ser publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E).

6.2. Em caso de empate, os critérios de desempate serão da
seguinte conformidade e ordem:

6.2.1. 1º critério - da maior nota da soma dos pontos obti-
dos no exame intelectual (PARTE II);

6.2.2. 2º critério - da maior nota no exame intelectual
(PARTE I);

6.2.3. 3º critério - da maior pontuação na prova de condi-
cionamento físico;

6.2.4. 4º critério - da idade em ordem decrescente.
7. DA NOMEAÇÃO, POSSE E INÍCIO DE EXERCÍCIO
7.1. Para ser nomeado 2º Tenente Dentista PM Estagiário, o

candidato, deverá ser aprovado em todas as etapas do Concurso
e obter classificação dentro do número de vagas existentes;

7.2. A antiguidade dos candidatos será apurada pela nota
final de aprovação do Concurso Público; 

7.3. Os candidatos nomeados por Decreto do Governador
do Estado de São Paulo no posto de 2º Tenente Dentista PM
Estagiário, que não se apresentarem para tomar posse, no prazo
legal, serão considerados desistentes do Concurso;

7.4. Na data do início do exercício do cargo de 2º Tenente
Dentista PM Estagiário, o candidato não poderá estar exercendo
outro cargo público;

7.5. Os candidatos aprovados e classificados serão apresen-
tados na Diretoria de Ensino da Polícia Militar do Estado de São
Paulo para frequentarem o Curso de Adaptação para Oficiais, a
ser realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

8. DOS RECURSOS 
8.1. Do Recurso da Prova Intelectual (PARTE I);
8.1.1. Poderá ser interposto recurso referente às questões

do Exame Intelectual (PARTE I) no prazo de até 02 (dois) dias
úteis contados a partir do dia seguinte ao da divulgação do
gabarito;

8.1.2. Admitir-se-á um único recurso, por questão, relativa-
mente ao gabarito divulgado ou ao conteúdo das questões,
devidamente fundamentado, e com indicação(ões) de fonte(s)
bibliográfica(s);

8.1.3. O recurso deverá ser apresentado datilografado, digi-
tado ou manuscrito de forma legível, em formulário próprio, em
duas vias (original e cópia) conforme modelo, sendo um recurso
para cada questão recorrida;

8.1.4. Se do exame do recurso resultar em anulação de
questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a
todos os candidatos que prestaram as provas, independente-
mente da formulação individual de recurso;

8.1.5. Se, por força de decisão favorável a impugnações,
houver modificação do gabarito divulgado antes dos recursos,
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo,
não se admitindo recurso dessa modificação decorrente das
impugnações. Qualquer alteração no gabarito será divulgada no
endereço eletrônico: www.vunesp.com.br.

8.2. Do Recurso para as demais etapas do Concurso Público:
8.2.1. É assegurado ao candidato o direito a recurso para

todas as demais etapas do Concurso Público, com prazo de 05
(cinco) dias úteis para sua interposição, cujo termo inicial será o
1º dia útil subsequente à publicação do resultado da respectiva
etapa no Diário Oficial do Estado de São Paulo; 

8.2.2. O recurso deverá ser apresentado datilografado, digi-
tado ou manuscrito de forma legível, em formulário próprio, em
duas vias (original e cópia);

8.3. Das disposições comuns aplicáveis a ambos os recur-
sos:

8.3.1. Os modelos dos recursos mencionados nos subitens
anteriores podem ser encontrados no endereço eletrônico:
www.polmil.sp.gov.br, “link” Concursos; 

8.3.2. Poderão ser juntados ao recurso, documentos, laudos
técnicos, pareceres, etc., que auxiliem na comprovação das ale-
gações apresentadas pelo candidato;

8.3.3. A entrega do recurso deverá ser feita pessoalmente,
pelo candidato ou por seu representante legal devidamente
constituído que deverá estar portando documento de identidade
original ou cópia autenticada, de acordo com o subitem 5.1.13.
Serão desconsiderados os recursos remetidos por meio postal,
via fax ou via correio eletrônico; 

8.3.4. A entrega do recurso deverá ser feita na Diretoria de
Pessoal - Divisão de Seleção e Alistamento, situada na Avenida
Cruzeiro do Sul, 260, 1º andar, sala 146, bairro do Canindé - São
Paulo - SP, nos prazos estipulados anteriormente, de acordo com
cada tipo de recurso, de segunda a sexta-feira, no horário das
08h30min às 18horas; 

8.3.5. Somente serão apreciados os recursos expressos em
termos convenientes, que apontarem circunstâncias que os jus-
tifiquem e interpostos dentro dos prazos estabelecidos neste
Edital;

8.3.6. Os recursos não terão efeito suspensivo e não preju-
dicarão o cronograma de realização das demais etapas do
Concurso Público;

8.3.7. Não serão apreciados os recursos que forem inter-
postos em desacordo com as regras estabelecidas por este
Edital;

8.3.8. Os recursos serão examinados e decididos por uma
Comissão de Recursos, devidamente constituída por integrantes
da Diretoria de Pessoal, Centro de Capacitação Física e
Operacional, Centro Médico, Centro Odontológico e 2ª Seção do
Estado Maior, através de reuniões periódicas de acordo com a
demanda de recursos, sempre convocados pelo Presidente do
Concurso Público;
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