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bros, promover a tração, flexionando os braços, fazendo com que o
queixo ultrapasse a barra, retornando à posição inicial.
f) Não será permitido ao candidato a utilização de qualquer material
nas mãos, bem como auxílio do corpo, que não seja os braços, para
promover a tração.
g) Trações em que o candidato promova a hiperextensão da cervical
(elevação do queixo, inclinando a cabeça para trás), para fazer com
que o queixo ultrapasse a barra, invalidarão o movimento.

13.9 .4 - Prova de flexão e extensão de cotovelos:

a)Tentativas: 02 (duas), não necessariamente consecutivas. A candi-
data que não alcançar o índice exigido na primeira tentativa terá a
oportunidade de executar uma segunda tentativa no dia em que a
prova estiver sendo aplicada, respeitando o tempo de recuperação de
05 (cinco) minuto. Tempo este fisiologicamente satisfatório para res-
tituição em 100% do sistema energético responsável (ATP-CP) pela
execução do movimento. Caso não tenha atingido o índice solicitado,
será considerado reprovado;
b) Tempo: 60 (sessenta) segundos;
c) Índice: 15(quinze) repetições;
d) Configuração do material: exercício realizado no solo ou sobre ta-
tame e cronômetro;
e) Execução do movimento: A avaliada se posiciona sobre o solo, em
decúbito ventral, com a coluna (cervical, torácica e lombar alinhadas),
mãos espalmadas apoiadas no solo, indicadores paralelos voltados
para frente, braços estendidos com abertura entre as mãos próximas
à largura biacromial e joelhos apoiados sobre o solo. Ao comando da-
do por um silvo breve de apito (momento em que será acionado o
cronômetro), a avaliada flexionará os cotovelos, levando o tórax à
aproximadamente 10 (dez) centímetros do solo, não devendo haver
nenhum contato do corpo com o solo (exceto as palmas das mãos,
joelhos e pés), devendo em seguida estender os cotovelos totalmente,
voltando a posição inicial, ocasião em que se completa uma repetição,
podendo dar início à nova repetição.
f) O teste será encerrado por um silvo breve de apito depois de trans-
corrido um minuto, sendo computadas somente as repetições corretas
realizadas nesse intervalo de tempo.
g) O objetivo do teste é verificar o número de repetições corretas que
a avaliada é capaz de executar continuamente em 01 (um) minuto,
sendo considerada aprovada neste teste a candidata que conseguir
realizar o índice mínimo.
h) Durante eventuais interrupções do ritmo de execução, a avaliada
poderá permanecer na posição inicial, com os cotovelos estendidos.
i) Durante a fase de flexão de cotovelos os mesmos deverão se man-
ter o mais próximo possível do tronco. Movimentos que caracterizem
o afastamento látero-lateral entre os cotovelos e o tronco anularão a
repetição.
j) As colunas cervical, torácica e lombar deverão permanecer alinha-
das durante todo o teste, sendo que no caso de haver contato de
outra parte do corpo com o solo, exceto as palmas das mãos, joelhos
e pés, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento
dos quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediata-
mente interrompida, sendo consideradas tão somente as repetições
corretas executadas até aquele momento.

13.9 .5 - Prova de abdominal tipo remador:

13.9.5.1 - Tentativas: 02 (duas), não necessariamente consecutivas.
Os candidatos que não alcançarem o índice exigido na primeira ten-
tativa terão a oportunidade de executar uma segunda tentativa no dia
em que a prova estiver sendo aplicada, respeitando o tempo de re-
cuperação de 05 (cinco) minutos. Tempo este fisiologicamente satis-
fatório para restituição em 100% do sistema energético responsável
(ATP-CP) pela execução do movimento. Caso não tenha atingido o
índice solicitado, será considerado reprovado;

13.9.5.2 - Tempo: 60 (sessenta) segundos;

13.9.5.3 - Índice: 35 (trinta e cinco) repetições (homens) e a 25 (vinte
e cinco) repetições (mulheres);

13.9.5.4 - Configuração do material: exercício realizado no solo ou so-
bre tatame e cronômetro;

13.9.5.5 - Execução do exercício: posição inicial com o executante
deitado em decúbito dorsal, pernas e corpo esticado, pés unidos, bra-
ços esticados e paralelos, ao lado da cabeça, com as mãos tocando
o solo ou tatame, flexionar as pernas, sentando-se de tal forma que
as coxas se aproximem ao máximo do tronco, estando os braços
sempre esticados e paralelos, levados à frente, com os cotovelos ni-
velados à linha média dos joelhos, por fora das pernas; desfazer o
movimento, retornando à posição inicial.

13.9 .6 - Prova de corrida de 12 minutos:

13.9 .6 .1 - Tentativa: 01 (uma);

13.9 .6.2 - Tempo: 12 (doze) minutos;

13.9.6.3 - Índice: 2.200 (dois mil e duzentos) metros (homens) e a 1.8
- 00 (mil e oitocentos) metros (mulheres);

13.9.6.4 - Configuração do material: exercício realizado em pista afe-
rida de 400 metros, apito e cronômetro. O piso da pista de corrida de
12 (doze) minutos poderá ser: asfáltico, de concreto, sintético, de car-
vão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existen-
tes.

13.9.6.5 - Execução do exercício: o candidato deverá percorrer a dis-
tância mínima exigida no tempo de 12 (doze) minutos. Será acionado
o cronômetro ao som do apito, onde será iniciada a prova. Um se-
gundo apito será dado para informar ao candidato que falta 01 (um)
minuto para o término da prova e o terceiro e último apito será dado
para finalizar a prova, onde o candidato não poderá mais progredir,
podendo somente andar perpendicular à pista.

13.9.6.6 - Não haverá arredondamento da metragem percorrida pelo
candidato, sendo aferida somente a distância percorrida pelo mesmo.

13.10 - Serão considerados reprovados os candidatos que não satis-
fizerem os índices físicos exigidos em uma das provas físicas.

13.11 - Todas as provas do exame físico serão filmadas para controle
exclusivo da administração, sendo fornecida somente em juízo.

14 - DO TESTE TOXICOLÓGICO

14.1 - Somente os candidatos considerados APTOS no Exame Físico,
serão convocados para a quinta etapa, correspondente ao Exame To-
xicológico, em local e data a ser divulgado futuramente, por meio es-
pecífico de convocação para esta etapa do concurso, publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no sítio eletrônico da Exa-
tus Promotores de Eventos e Consultoria e do Centro de Recrutamen-
to e Seleção de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMERJ), ficando os demais candidatos não convocados, reprovados
e eliminados do concurso para todos os efeitos.

14.2 - O teste toxicológico de larga janela de detecção visa à detec-
ção de substâncias entorpecentes ilícitas ou lícitas controladas, cau-
sadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza
(maconha e metabólicos derivados do Delta 09 THC, cocaína, meta-
bólicos e derivados do Merla, solventes, hidrocarbonetos, opiáceos,
psicofármacos, "ecstasy" - MDMA e MDA, anfetamina, metanfetamina
e PCP) e será realizado a partir de amostras de materiais biológicos -
cabelo, pelos, unha ou queratina - doados pelo candidato, sob su-

pervisão do CRSP/PMERJ, conforme procedimentos padronizados de
coleta. Após a coleta haverá o encaminhamento do material para a
análise, o recebimento dos resultados pelo CRSP e, quando requisi-
tado por qualquer parte, o estabelecimento de contraprova, definidos
pelo laboratório.

14.3 - O teste toxicológico será realizado por empresa(s) especializa-
da(s) neste tipo específico de exame, cuja coleta do material biológico
descrito no item 14.2 - será procedida pelo(s) laboratório(s) relacio-
nados, nas dependências do CRSP/PMERJ, sob a supervisão da co-
missão do concurso ou a quem esta indicar.

14.4 - Na data da realização da coleta de material biológico o can-

didato deverá assinar o termo de ciência de realização do Teste To-
xicológico, bem como a declaração para a realização do referido teste
através de amostra de um dos materiais biológicos descritos no item
13.1.5.1, pelo laboratório escolhido pelo candidato.

14.5 - Ao assinar o presente termo, o candidato estará autorizando o
laboratório a fornecer cópia do laudo (positivo ou negativo) para a co-
missão do concurso (CRSP/PMERJ).

14.6 - Os laboratórios especializados na realização de Testes Toxico-
lógicos assinarão Termo de Compromisso se comprometendo a for-
necer a cópia do laudo (positivo ou negativo) para o CRSP/PMERJ.

14.7 - Os testes toxicológicos são de caráter confidencial e as res-
pectivas cópias dos laudos (positivos ou negativos) permanecerão
acautelados sob a responsabilidade do CRSP/PMERJ.

14.8 - O candidato que não realizar o teste na data prevista para seu
exame, mesmo que por falta de material suficiente ou necessário para
a coleta, e/ou o laboratório não apresentar o laudo (positivo ou ne-
gativo), estará automaticamente reprovado no certame.

14.9 - A comissão do concurso só aceitará laudos de testes toxico-
lógicos de laboratórios que realizem o exame de larga janela de de-
tecção (mínimo de 90 dias). Os testes toxicológicos realizados através
da coleta de urina não serão aceitos pela comissão do concurso, ten-
do em vista não serem considerados como de larga janela de detec-
ção. O candidato deverá indicar no termo de ciência o laboratório que
irá realizar o teste toxicológico, bem como apresentar, quando do dia
da coleta, cabelos com mais de 4 cm e/ou pelos corpóreos (axilas,
braços, pernas, peito ou pubianos) sem depilar nos últimos 3 meses.

14.10 - O candidato submetido ao teste toxicológico que testar po-
sitivamente poderá solicitar a reavaliação, a fim de confirmar ou não o
laudo elaborado. Fica estabelecido que no dia da coleta duas amos-
tras serão coletadas e lacradas sob estritos procedimentos de iden-
tificação e custódia, sob testemunho de duas pessoas, sendo uma
destas destinada a análise e a outra para eventual "reteste", quando
determinado pelo Poder Público.

14.11 - A(s) empresa(s) ainda deverão custodiar o envelope lacrado
de reteste por 5 anos, no caso de positivos e 1 ano no caso de ne-
gativos, bem como todas as informações da análises e cadeia de cus-
tódia, positivas ou negativas, por 5 anos. Esse material deverá ser
apresentado prontamente quando requisitado pela PMERJ e/ou o Po-
der Público.

14.12 - O pagamento do teste toxicológico de larga janela de detec-
ção (mínima de 90 dias) será feito diretamente pelo candidato junto
ao(s) laboratório(s) especializado(s) e relacionado(s) pela PMERJ. De
acordo com o previsto no Edital do concurso, as expensas correrão
por conta do candidato. A forma de pagamento, valor e parcelamento
do teste toxicológico serão tratados diretamente entre o candidato e o
laboratório, sem qualquer relação contratual com a PMERJ. Em hipó-
tese alguma o recolhimento do valor referente ao teste toxicológico
será pago diretamente ou em contas vinculadas ao CRSP/PMERJ.
Nenhum policial militar está autorizado a receber qualquer valor re-
ferente ao teste toxicológico ou qualquer outra fase do concurso.

14.13 - O Teste Toxicológico será realizado após o Exame Físico e
será divulgado antes do Exame Médico.

14.14 - Em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias
entorpecentes ilícitas, o candidato será considerado reprovado nesta
fase, sendo expedida a devida certidão de reprovação, quando soli-
citado, pela Seção de Pesquisa Social e Documental, salvo se com-
provado a sua necessária utilização médica, acompanhada da devida
prescrição legal, o que será avaliado pelo CRSP/PMERJ.

14.15 - O candidato que se recusar a oferecer o material requisitado,
ou não comparecer para realizar o referido exame, na data, local e
horário estabelecidos será eliminado do concurso.

14.16 - O resultado do Exame Toxicológico para a detecção do uso
de drogas ilícitas é sigiloso, sendo restrito exclusivamente ao
CRSP/PMERJ, e obedecerá ao que prescreve a norma referente aÌ
salvaguarda de documentos classificados, sob pena de responsabili-
dade, de acordo com a legislação vigente.

15 - DO EXAME MÉDICO

15.1 - A sexta etapa deste concurso constará de Exame Médico, de
caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto.

15.2 - No Exame Médico, o candidato deverá apresentar estado de
saúde física e mental dentro dos índices de normalidade.

15.3 - Somente os candidatos considerados APTOS na quinta etapa -
Exame Psicológico, serão convocados para sexta etapa, correspon-

dente ao Exame Médico, em local a ser divulgado pela Exatus Pro-
motores de Eventos e Consultoria, por meio de Edital específico de
convocação para esta etapa do concurso, publicado no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, no sítio eletrônico da Exatus Promo-
tores de Eventos e Consultoria e do Centro de Recrutamento e Se-
leção de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMERJ), ficando os demais candidatos não convocados, reprovados
e eliminados do concurso para todos os efeitos.

15.4 - Será considerado reprovado o candidato que apresentar:

15.4.1 - Perda parcial ou total de qualquer segmento ou órgão do cor-
po;

15.4.2 - Qualquer anomalia congênita ou adquirida que comprometa a
estética e funcionalidade do corpo, tais como: deformidade, retrações,
abaulamentos ou cicatrizes, inclusive as cirúrgicas;

15.4.3 - Qualquer doença cutânea incurável;

15.4.4 - Tatuagem nas mãos, antebraços, pescoço, cabeça e face, a
fim de não prejudicar a estética militar quando do uso dos uniformes
regulamentares. Serão proibidas ainda tatuagens que afetem a honra
pessoal, o pundonor policial militar, o decoro exigido aos integrantes
da Polícia Militar, discriminatórias, preconceituosas, atentatórias à mo-
ral, aos bons costumes, à religião ou ainda que cultuem violência ou
façam algum tipo de apologia ao crime (nesses casos é proibida ta-
tuagem em qualquer parte do corpo).

15.4.5 - Fístulas congênitas ou adquiridas, de qualquer origem ou
etiologia;

15.4.6 - Antecedentes de enfermidade psiquiátrica, uso prolongado de
psicofármacos ou internação em clínicas especializadas nessas molés-
tias;

15.4.7 - Antecedentes de neoplasia maligna, mesmo que considerada
curada no momento do exame;

15.4.8 - História de transplante de órgãos;

15.4.9 - Outras doenças ou alterações orgânicas persistentes e/ou in-
curáveis que tragam comprometimento funcional e/ou estético ou que
deixem sequelas incompatíveis para o ingresso e exercício da ativi-
dade policial militar.

15.4.10 - Outros requisitos julgados indispensáveis pela Junta de Ins-
peção de Saúde Especial do CRSP (JISE/CRSP) e Exatus.

15.5 - O Exame Médico constará de:

15.5.1 - Exame Clínico;

15.5.2 - Exame Ortopédico;

15.5.3 - Exame Cirúrgico;

15.5.4 - Exame Otorrinolaringológico (Audiometria, Otoscopia, Rinos-
copia e Laringoscopia);

15.5.5 - Exame Oftalmológico (Acuidade visual com e sem correção
em cada olho separadamente, Medida da pressão intraocular; Teste
Sensocromático, Fundoscopia e Exame de Motilidade Ocular) e Bio-
microscopia de segmento anterior;

15.5.6 - Exame Odontológico;

15.5.7 - Exames Laboratoriais;

15.5.8 - Exame Radiológico;

15.5.9 - Exame Eletrocardiograma.

15.5.10 - Exame Ginecológico - Preventivo (candidatos do sexo femi-
nino).

15.6 - O Exame Médico será executado de acordo com as instruções
baixadas pela Diretoria Geral de Saúde, aprovadas pelo Comandante
Geral da Corporação. Serão consideradas como causas de incapaci-
dade para o ingresso no Serviço Policial Militar, as seguintes doenças,
afecções ou síndromes:

15.6.1 - Exame Clínico: Doenças clínicas incuráveis, progressivas ou
que tenham deixado sequelas limitantes para a carreira policial-militar;
doenças cardiovasculares (hipertensão arterial - a hipertensão arterial
é definida como a PA e 140 / 90 mmHg; arritmias; síndrome de pré-
excitação; distúrbios de condução - exceto o incompleto do ramo di-
reito, sem enfermidade associada; sopros cardíacos patológicos decor-
rentes de doenças valvulares ou congênitas; doenças do pericárdio,
miocárdio, endocárdio e da circulação intrínseca do coração; doenças
cardíacas congênitas ou hereditárias; aneurismas; cirurgias ou proce-
dimentos endovasculares prévios arteriais ou venosos). Pneumopatias
(asma; tuberculose; DPOC; deformidade relevante congênita ou adqui-
rida da caixa torácica; função respiratória prejudicada; alterações ra-
diológicas do mediastino; história de episódios de pneumotórax espon-
tâneos e/ou repetidos). Doenças endócrinas em quaisquer das suas
variedades. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias (hanseníase;
erisipela; herpes; leishmaniose; doença de Chagas; dermatofitoses ex-
tensas; doenças venéreas; micoses profundas). SIDA (Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida); hepatite "B" e "C"; portador do vírus HIV
e portador de vírus da hepatite "B" e "C". Doenças dermatológicas (vi-
tiligo; psoríase; pênfigo; eczemas extensos; paroníquia crônica dos de-
dos dos pés; acne com processo inflamatório agudo ou outra derma-
tose (sicose, pseudofoliculite) que comprometa o barbear; doenças ou
alterações da pele, subcutâneo e anexos persistentes e/ou incuráveis
que tragam comprometimento funcional e/ou estético). Doenças re-
nais: glomerulopatias de qualquer etiologia, moléstias que cursem ou
possam cursar com perda da função renal; insuficiência renal aguda
ou crônica; ausência de um Rim. Doenças auto-imunes em quaisquer
das suas variedades. Colagenoses - quaisquer das suas variedades.
Hematopatias (anemia; policitemia; leucopenia; leucoses; trombocitope-
nias ou trombocitoses; discrasia sanguíneas ou púrpuras adquiridas
ou congênitas). Doenças neurológicas (distúrbios neuromusculares;
afecções neurológicas; anormalidades congênitas ou adquiridas; ata-
xias; distúrbio da marcha; incoordenações; tremores; paresias e pa-
ralisias; atrofias; fraquezas musculares; síndromes convulsivas; epilep-
sia e doenças desmielinizantes; síndrome do desfiladeiro torácico;
qualquer doença neuro-muscular congênita ou adquirida, de caráter in-
curável, progressiva ou que tenha deixado _equelas limitantes para o
ingresso e exercício da função policial militar). Distúrbio de emissão e
articulação de palavras. História de cirurgia com significativa ressec-
ção de órgãos abdominais. Doenças hepáticas e pancreáticas crôni-
cas. Doenças inflamatórias intestinais.

15.6.2 - Exame Ortopédico: Desvio do eixo fisiológico do aparelho lo-
comotor, tais como sequelas de fraturas, escoliose e 10°, cifoses su-
periores a 45 graus, hiperlordoses, torcicolos e desvios da coluna cer-
vical, alterações da morfologia da coluna vertebral (de natureza con-
gênita ou adquirida), deformidades da cintura escapular, do cotovelo,
do punho ou mão e dos dedos. Obliqüidades pélvicas, com ou sem
discrepância de comprimento dos membros inferiores (maiores que 8
mm), genuvarum ou genuvalgum (superiores a 5 graus). Desvios do
tornozelo e articulação subtalar, desvios das articulações médio tár-
sicas e do antepé (metatarso, varo, hálux-valgo ou varo, quinto dedo
varo, metatarso primus varus, pé-cavo, pé-plano valgo, etc), paroní-
quia. Limitação da amplitude fisiológica dos movimentos de quaisquer
articulações, instabilidades articulares (tipo luxações recidivantes ou
habituais, sinal Trendenlemburg, instabilidades ligamentares isoladas
ou generalizadas, de quaisquer etiologias). Alterações neurológicas ti-
po sequelas de paralisias (totais ou parciais), atrofias e distrofias mus-
culares (totais ou parciais) e outras perdas de sensibilidade. Altera-
ções congênitas tipo ausência segmentares: totais ou parciais; fusões
osteoarticulares tipo barra óssea e outras. Cicatrizes cirúrgicas hiper-
tróficas ou aderentes a planos profundos ou ósseo, sequelas de os-
teomielite, mesmo que consideradas como infecção curada clínica e
laboratorialmente. Idem para sequelas de osteoartrites e artroses de
natureza traumática e outras. Sequelas de osteocondrites, mesmo que
não deformantes e assintomáticas no momento do Exame Médico.
Preexistência de cirurgia em plano articular (tipo cura de luxações re-
cidivantes ou habituais, instabilidades articulares, menincectomias, da
coluna vertebral, tendinites por esforço repetitivo e outras), mesmo
que considerado curado no momento do exame.

15.6.3 - Exame Cirúrgico: Tatuagem, cicatrizes deformantes, cirurgias
que reduzam a plena capacidade física e vital, hérnias, cistos ou tu-
mores, varizes de membros inferiores, perda de substância com re-
dução da capacidade motora, afecções urológicas (hipospádia, epis-
pádia, criptorquídia, hidrocele, varicocele) e proctológicas (cisto piloni-
dal, fístula perianal, fissura anal, tumor perianal, hemorroidas). Ausên-
cia de testículo.

15.6.4 - Exame Otorrinolaringológico com Audiometria: Doenças que
sabidamente levem à evolução da perda auditiva, doenças crônicas
do ouvido médio, mesmo as consideradas curadas pelo serviço de
otorrinolaringologia; doenças metabólicas, doenças auditivas de causa
genética, moléstias do ouvido, nariz e garganta que, a critério da JISE
CRSP, não capacitem o candidato ao ingresso na Corporação; alte-
rações da fala (síndrome da disfemia), disacusia neurossensorial de
qualquer intensidade, e que afete qualquer _frequência, disacusia de
condução com perda igual ou superior a 25 dB, testadas em todas as
_requências de 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e
8.000Hz. Labirintopatia. Anormalidade do conduto auditivo e tímpano;
Distúrbio de emissão e articulação de palavras.

15.6.5 - Exame Oftalmológico: Acuidade visual em qualquer um dos
olhos sem correção inferior a 0,3 (20/60). Acuidade visual corrigida in-
ferior a 1 (20/20) em um olho e inferior a 0,8 (20/25) no outro. Es-
trabismo com desvio superior a 10 (dez) graus. Discromatopsia em
qualquer de suas variedades. Glaucoma. Cirurgia oftalmológica refra-
tiva em período inferior a 6 meses da realização do ato cirúrgico. Ul-
cerações, tumores, opacificações; seqüelas de traumatismo ou de
queimaduras oculares, doenças congênitas e deformidades congênitas
ou adquiridas, incluindo desvios dos eixos visuais; anormalidades fun-
cionais significativas; lesões retinianas, doenças neurológicas ou mus-
culares oculares. Ausência de um olho.

15.6.6 - Exame Odontológico: Dentes cariados, fraturados, com com-
prometimento endodôntico, com restaurações temporárias e/ou defi-
cientes; periodontites; ausência de qualquer dente da arcada superior
(maxila) e/ou inferior (mandíbula) que comprometa a função e a es-
tética, com tolerância de dentes artificiais que, a critério da JI-
SE/CRSP, reabilite o candidato; menos de 08 (oito) dentes naturais na
arcada inferior (mandíbula); tolerando-se também dentes implantados;
maloclusões e/ou deformidades dentofaciais que, a critério da JI-
SE/CRSP, não capacitem o candidato ao ingresso na Corporação.

15.6.7 - Exame ginecológico: doenças neoplásicas da mama, do apa-
relho reprodutor feminino e anexos, endometriose, doença sexualmen-
te transmissível.

15.6.8 - Outros exames considerados necessários pela JISE/CRSP e
Exatus.

15.7 - Serão considerados reprovados os candidatos que apresenta-
rem resultados fora dos índices previstos neste Edital.

15.8 - Serão realizados os exames laboratoriais e complementares
abaixo:

15.8 .1 - Exames laboratoriais:
a) Hemograma Completo;
b) Glicemia de jejum;


