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Estado de Goiás 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 

Polícia Militar 
Comando de Saúde 

 

URGENTE 

 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

PROCESSO SELETIVO PARA O 15º CURSO DE 

INTERVENÇÃO RÁPIDA E OSTENSIVA-CIRO (Conforme 

Edital N. 07, de 16 de março de 2022.) 

 

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 Centro de Saude Integral do 

Policial Militar - CSIPM/TAF: 

 

Ao realizar a INSCRIÇÃO providenciar imediatamente a realização 

dos exames abaixo relacionados: 

 

 

PASSO 1: APÓS SE INSCREVER COMPARECER AO HOSPITAL DA 

POLÍCIA MILITAR A FIM DE PROVIDENCIAR O LANÇAMENTO DE 

EXAMES NO SISTEMA DO IPASGO. 

 

PASSO 2: O laboratório do HPM coleta material para exames até as 09h30min, 

caso priorize a realização de exames na unidade, comparecer em jejum dentro 

deste horário. 
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PASSO 3: Providenciar em caráter de urgência os exames ergométrico e de 

imagem (sexo feminino acima de 40 anos). 

 

A DATA de 24 a 28 de março de 2022 é para providências de, observada a data de 

convocação divulgada pelo CSIPM no site da PMGO  comparecer com os exames em 

mãos. Não serão aceitos exames fora do prazo. 

 

Exames Laboratoriais (Prazo de validade de 6 meses): 

. Hemograma 

. Glicemia de jejum  

. Lipidograma  

. Creatinina  

. 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 6 (seis) meses: 

 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 solicitar lançamento dos mesmos no sistema ou caso 

prefira procure seu médico e peça-o para providenciar a inserção dos mesmos no 

sistema Ipasgo. 

 

2- O teste de aptidão física (TAF) será marcado após a avaliação de saúde e 

conforme organização técnica do CSIPM dentro da data prevista no edital: 5 e 6 

de abril de 2022. 
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3- Solicitamos ainda, máxima atenção às convocações que ocorrerão através do site 

da PMGO. *Favor desconsiderar qualquer SMS recebido 

referente a agendamento do TAF,  

4- Ratificamos a importância de acompanhar as convocações 

via site da PMGO. 
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Polícia Militar/CS, Goiânia-GO, 17 de março de 2022. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO CSIPM 

ARACELI de Souza Martins – TEN PMGO 

Secretaria do CSIPM/CS 


