EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO Nº 04-2018-DiSIEP/DP/CBMSC
CFC – Mérito Intelectual – 70%
PORTARIA Nº 017 – CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE

O Presidente da Comissão de Concurso Público, no uso de suas atribuições, resolve, mediante a presente
Portaria:
CONVOCAR o candidato abaixo relacionado e identificado pelo nome e matrícula, para realizar a
Inspeção de Saúde de acordo o item 2 do Edital, em sua respectiva Formação Sanitária, no período de
17/07/2019 a 20/08/2019 conforme segue abaixo:
1.

NOME

ESTEFANIA ADAIME VEIT

MATRICULA

932482-8

2.
Os endereços dos locais para realizar a inspeção de saúde está disponível como anexo na rede através do site
www.cbm.sc.gov.br, denominado “Formações Sanitárias”.

3.
O candidato convocado deverá estar atentos ao item 8 deste Edital, e, para realizar a Inspeção de
Saúde, deverá, ainda, obrigatoriamente, apresentar no dia os seguintes documentos/exames:
a) Documento de identidade original com foto;
b) Ficha de Visita Médica e Ata de Inspeção de Saúde produzida pelo B-1/Ajudância do Batalhão ou
Diretoria;
c) Para candidatos com até 40 anos de idade: eletrocardiograma em repouso, com laudo.
d) Para candidatos com 41 anos ou mais: eletrocardiograma de esforço, com laudo.
4.
O candidato deverá ir à Junta Médica utilizando o uniforme 5A (operacional). Não será realizada a
inspeção naqueles candidatos que estiverem com o fardamento alterado ou outro.
5.
Após a realização da Inspeção de Saúde, a ficha de visita médica deverá ser entregue ao B1 do seu
BBM, que deverá fazer a inserção dos resultados no SIGRH, até o dia 20/08/2019.
Florianópolis, 16 de Julho de 2019.

______________________________________
RICARDO JOSÉ STEIL – Cel BM
Presidente da Comissão Geral do Concurso
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RICARDO JOSÉ STEIL em 17/07/2019 às 13:44:48, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento/ e informe o processo CBMSC 00007786/2019 e o código V2JHH655.
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