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Estado de Goiás
Secretaria de Estado da Segurança Pública

Polícia Militar
Comando de Saúde

URGENTE

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS AO 38º CURSO DE 

PATRULHAMENTO TÁTICO – (CPT/2º CRPM - 2021)

REFERENTE AO CSIPM/TAF

ATENÇÃO POLICIAIS MILITARES que concorrem à vaga no mencionado curso:

Favor adotar as seguintes providências a fim de que sejam submetidos à avaliação no 

CSIPM/TAF:

Ao realizar a inscrição providenciar imediatamente a realização dos exames 

abaixo relacionados:

OBS: O LANÇAMENTO DE EXAMES NO SISTEMA DO IPASGO SE DARÁ 

SOMENTE APÓS CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO HPM (CSIPM) – 

PRESENCIALMENTE.

PASSO 1: APÓS SE INSCREVER DIRIGIR-SE AO HPM PARA DAR INICIO 

AO PROCESSO.

A DATA de 18 a 22 de NOVEMBRO é para providências de: ENVIO dos exames: 
(através do e-mail: csipmsaude@gmail.com) avaliação destes, marcação e realização 
do TAF, confecção e publicação da ata. Não serão recebidos exames fora do prazo.

Exames Laboratoriais (Prazo de validade de 6 meses):

. Hemograma

. Glicemia de jejum 

. Lipidograma 

. Creatinina 
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. Gama GT 

. Ácido Úrico (Somente para maior/igual a 40 anos) 

. PSA (Somente para maior/igual a 40 anos)

Exames Clínicos (Prazo de validade de 1 ano):

 OBS: Teste Ergométrico para todos os candidatos convocados  independente da idade)

Exames exclusivos para as mulheres (Prazo de validade de 1 ano): 

. Mamografia (Somente para maior/igual a 40 anos) 

. Prevenção (Colpo citologia oncoparasitária)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

1- Caso o policial militar necessite da requisição dos exames através do IPASGO, 
deslocar-se ao HPM e passar pela consulta inicial com o médico ou caso prefira 
procure seu médico e peça-o para providenciar a inserção dos mesmos no 
sistema Ipasgo.

2- O HPM não está efetuando teste ergométrico, portanto deverão providenciar em 
outra clínica ou hospital.

3- O teste de aptidão física (TAF) será marcado após a avaliação de saúde e 
conforme organização técnica do CSIPM.

4- Solicitamos ainda, máxima atenção às convocações que ocorrerão através do site 
da PMGO. *Favor desconsiderar qualquer SMS recebido 
referente a agendamento do TAF, ratificamos a 
importância de acompanhar as convocações via site da 
PMGO.

38º CPT – 2º CRPM

Dias: 18, 19 e 22 de novembro de 2021 *Avaliação médica CSIPM- (envio dos exames 
(via e-mail : csipmsaude@gmail.com). Os quais 
vão para a avaliação médica

Dia 22 de novembro de 2021 Resultado da Avaliação Médica

Dia 23 de novembro de 2021 Recurso da Avaliação Médica



3

Dia 24 de novembro de 2021 Resultado do recurso da avaliação médica e 
CONVOCAÇÃO para o TAF (Via site da PMGO)

Dia 25 e 26  de novembro de 2021 APLICAÇÃO DO  TAF

Dia 29 de novembro de 2021 Resultado do TAF  

Dia 30 de novembro de 2021 recurso do TAF

Dia 02 de dezembro de 2021 Realização do TAF de recurso

Dia 02 de dezembro de 2021 publicação da ATA DEFINITIVA

 

Polícia Militar/CS, Goiânia-GO, 16 de Novembro de 2021.

ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO CSIPM
Frederico Giovanni Nunes da Silva – Major QOPM

Chefe do CSIPM/CS


