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Estado de Goiás 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 

Polícia Militar 
Comando de Saúde 

___________________________________________________________________________________ 

URGENTE 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÂO DE AVALIAÇÃO NO CSIPM 

 

REFERÊNCIA: PROMOÇÃO DE PRAÇAS 2022 

 

Dúvidas Frequentes: 

 

Visando esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos a promoção das praças PMGO, 

previstas para ocorrer em setembro de 2022, segue a presente orientação. 

• CSIPM (Centro de Saúde Integral do Policial Militar) 

• TAF (Teste de Aptidão Física) 

 

OBS: É vedado o comparecimento ao CSIPM ou JCS portando armamento, assim sendo 

orientamos que ao chegar ao complexo de saúde da PMGO, desarme-se na guarda. 

 

 

PERGUNTA 1: “Realizei avaliação anual junto ao CSIPM (Centro de Saúde 

Integral do Policial Militar) há menos de 01 (um) ano, à época para algum curso presencial 

(CAS e cursos especializados por exemplo) ou tão somente para atualização do CSIPM, no 

entanto meu nome consta na convocação do CSIPM para promoção. Devo comparecer? O que 

devo fazer?” 

A convocação para comparecimento ao CSIPM é uma etapa obrigatória para 

respaldar o andamento do certame, motivo pelo qual, todos os candidatos devem ter seus nomes 

constados na convocação, no entanto, caso o candidato esteja com CSIPM (tendo concluído o ciclo 

completo de avaliação e finalizando com o TAF – Teste de Aptidão Física) dentro da data de validade 

de 01 (um) ano, para o caso em comento devendo se considerar a data: A partir de 15 de julho de 

2021, Deverá desconsiderar a convocação de comparecimento ao CSIPM, devendo aguardar que seu 

nome figure na ATA FINAL que será enviada a Comissão de Promoção de Praças, na qual constará 

sua condição de aptidão, e seu conceito de TAF.  

 

PERGUNTA 2: “Compareci ao CSIPM, onde realizei a avaliação 

interdisciplinar: Nutrição, Antropometria, Medicina e Psicologia, no entanto, não agendei TAF, 



2 
 

não compareci no dia da realização do TAF ou por qualquer outro motivo não concluí a 

avaliação junto ao CSIPM com a realização do TAF, como fica minha situação?” 

 

A maioria dos exames laboratoriais e clínicos possuem validade de 6 (seis) meses, 

assim sendo, considera-se que sua avaliação médica estará dentro do prazo que o possibilite finalizar 

o ciclo completo de avaliação junto ao CSIPM, realizando o TAF, até 15 de julho de 2022, desde que 

você candidato tenha sido avaliado no CSIPM interdisciplinarmente a partir do dia 15 de fevereiro de 

2022. 

 

PERGUNTA 3: “Será aproveitado o TAF dos últimos 5 (cinco) anos, contando 

a melhor nota dos TAF realizados a partir de 01 de janeiro de 2018?” 

 

Até apresente data não há portaria tratando deste assunto, no concernente ao 

certame da promoção das Praças, assim sendo, a orientação é que ao ser avaliado 

interdisciplinarmente no CSIPM, passe na secretaria do CSIPM com seu fluxograma em mãos e saia 

de lá com seu TAF devidamente agendado. 

 

PERGUNTA 4: “Li todas as perguntas acima e continuo com dúvida: A 

avaliação no CSIPM vale 01 ano?  

 

A avaliação junto ao CSIPM tem prazo de validade de 01 (um) ano desde que 

cumpra seu ciclo completo, ou seja: conclua-se com a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), 

portanto, você estará apto junto ao CSIPM considerando a data que se submeteu ao TAF, exemplo: * 

SGT PM Sicrano, foi avaliado no CSIPM, realizou o TAF no dia 01 de agosto de 2021, obtendo 

conceito muito bom*. Qual a situação do Sgt PM Sicrano junto ao CSIPM? Estará 

declaradamente Apto, para as finalidades que se fizerem necessárias, até o dia 01 de agosto de 

2022.  

OBS: Neste exemplo, caso Sgt PM Sicrano, tenha sido convocado a comparecer no 

CSIPM em virtude da promoção de praças prevista para ocorrer em setembro de 2022, NÃO precisará 

comparecer, uma vez que neste caso, seu nome estará na mencionada relação puramente para 

formalização protocolar.  

 

PERGUNTA 5: “Embora tenha realizado todos os exames necessários, 

comparecido ao CSIPM, passado pelo médico, nutricionista e psicóloga, não fiz TAF, meu 

CSIPM vale 1 (um) ano? 

 

Não, neste caso a validade da incompleta avaliação é de 6 (seis) meses.  
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Exemplo: * SGT PM Sicrano, foi avaliado no CSIPM,  no dia 15 de janeiro de 

2022, tendo sido considerado indicado ao TAF, optou por não realizar. Qual a situação do Sgt PM 

Sicrano junto ao CSIPM? Estará INDICADO para a realização do TAF até o dia 15 de julho de 

2022, quando sua avaliação médica prescreverá, sendo necessário recomeçar todo o processo 

avaliativo no CSIPM. 

 

PERGUNTA 6: “A avaliação no CSIPM é a mesma avaliação realizada na 

Junta Central de Saúde - JCS? 

 

Conforme vastamente explanado até aqui, a avaliação realizada no Centro de Saude 

Integral do Policial Militar (CSIPM) é uma avaliação interdisciplinar, a qual deve ser realizada por 

todos os policiais militares anualmente, que contempla além da avaliação médica, a avaliação 

nutricional, avaliação antropométrica e avaliação psicológica, a qual é finalizada quando da realização 

de um Teste de Aptidão Física (TAF) que o classifica em conceitos: Regular, Bom, Muito Bom e 

Excelente, conforme nota obtida nesta mencionada prova. Esta avaliação é destinada a policiais 

militares que estejam em plenas condições de exercício das atividades inerentes aos cargos que 

ocupam, dizem de uma avaliação corriqueira a qual todo policial militar em situação de normalidade 

deve ser submetidos.  

As avaliações realizadas na Junta Central de Saude (JCS) diz de casos específicos 

quanto a condição de Aptidão ou Inaptidão do policial para o exercício de suas funções laborais, tais 

quais indicação ao serviço, administrativo, operacional ou a completa impossibilidade laboral e seus 

efeitos. 

 

PERGUNTA 7: “ Fui convocado para avaliação no CSIPM e para avaliação na 

Junta Central de Saúde – JCS, preciso comparecer nas duas? 

 

SIM, e essencial que compareça as seções a que foi convocado, oriente-se sobre o 

processo a que será submetido, compreenda que a avaliação no CSIPM não o libera da avaliação na 

Junta Central de Saude (JCS) caso também tenha sido convocado para esta e vice versa.  

CSIPM e JCS são duas seções diversas dentro do comando de saúde, cada uma 

realizando avaliações específicas de seu setor e a avaliação em uma não o libera da avaliação na 

outra, caso assim seja a convocação. 

 

PERGUNTA 8: “ Fui convocado para avaliação no CSIPM em uma data X, 

mas, por motivos plenamente justificáveis não consigo comparecer na data pré agendada, como 

devo proceder? 
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Na busca pela celeridade mantendo a necessária eficiência nos atendimentos 

realizados  no CSIPM, temos seguido cronogramas tornado públicos através do site da PMGO. Caso 

o policial militar não consiga cumprir o cronograma, comparecendo na data que fora convocado, 

entrar em contato urgente com os profissionais lotados no CSIPM e verificar a melhor solução para o 

caso específico. CONTATOS: 62 3235-6221 e 62 98581-0940. 

 

PERGUNTA 9: “Quais são os exames necessários para ser avaliado pelo 

médico no CSIPM? Qual o prazo de validade dos exames? 

 

Exames Laboratoriais (Prazo de validade de 6 meses): 

. Hemograma 

. Glicemia de jejum  

. Lipidograma  

. Creatinina  

. Gama GT  

. Ácido Úrico   

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

 

Exames Clínicos (Prazo de validade 6 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 (Colpocitologia oncoparasitária) 

 

PERGUNTA 10: “No edital Y, portaria W e etc... está constando exame de 

audiometria, eu preciso fazer?” 

 

  Por questões administrativas momentaneamente o exame de audiometria não está 

sendo cobrado, nem para avaliações visando a promoção, nem para avalições visando a 

participação em cursos presenciais tal qual CAS. Em casos específicos de cobrança, será 

publicada orientação a respeito da mudança. 

 

PERGUNTA 11: “No edital Y, portaria W e etc... está constando que o exame 

teste ergométrico tem validade de 01 (um) ano, no entanto todas as orientações trazem que a 

validade é de 6 (seis) meses, qual devo considerar?” 
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  Em virtude do cenário de pandemia por COVID 19, e suas desconhecidas 

sequelas ao organismo humano, desde o mês de dezembro de 2021, buscando garantir uma 

maior segurança da avaliação médica realizada nos policiais militares, o TESTE 

ERGOMÉTRICO passou a ter validade de 6 (seis) meses. 

 

PERGUNTA 12: “ Devo comparecer no CSIPM fardado?” 

 

Preferencialmente comparecer ao CSIPM para avaliação interdisciplinar em trajes 

civis ou uniforme de educação física da PMGO:  roupas mais leves e de fácil manuseio, o que 

facilitará a realização da avaliação antropométrica e permitirá uma maior fidedignidade das medidas. 

É vedado o comparecimento ao CSIPM ou JCS portando armamento, assim sendo orientamos que 

ao chegar ao complexo de saúde desarme-se na guarda. 

 

 

PERGUNTA 13: “ Estou com alguma situação de saúde que me limita quanto 

a realização de qualquer dos exercícios previstos na avaliação do TAF, existe o chamado TAF 

especial?” 

TAF especial é a maneira “popular” de referir-se ao conteúdo previsto no artigo 15-

A da portaria 042/2008 que regulamenta o TAF PMGO, o qual preconiza a supressão de 01 (UM) dos 

exercícios constantes na tabela do TAF, o qual após deliberação da junta médica (JCS), será 

formalmente especificado e deverá ser entregue no CSIPM para que se cumpra. NOTEM: CSIPM não 

define, nem indica TAF com restrição, sendo esta uma atribuição da Junta Central de Saúde (JCS), 

caso seja este o seu caso, favor comparecer na JCS, informar-se dos critérios a ser cumpridos para 

obtenção da liberação para realização do TAF com restrição. 

 

“Art. 15-A. O TAF para o militar com restrição médica deverá ser aplicado de 

acordo com a aptidão física do militar, devendo ser suprimida a pontuação e o 

respectivo peso referente ao exercício não realizado.  

§ 1º. A supressão do exercício não realizado, bem como de sua pontuação, será 

aplicada somente a uma modalidade de exercício. 

§2º. A JCS determinará qual modalidade deverá ser suprimida na realização do 

TAF. 

3º. O TAF citado no caput, somente será levado em conta para efeitos de 

promoção de acordo como § 6º, do art. 36, da Portaria nº 8684, de 20 de 

dezembro de 2016. (Alterado pela Port. nº 9004 de 06.03.17) § 3º.  

O TAF citado no caput, somente será levado em conta para efeitos de 

promoção por antiguidade, de acordo com o § 6º, do art. 36, da Portaria nº 

0764/10, com alterações posteriores. “ 

 

PERGUNTA 14: “ Como inicio uma avaliação no CSIPM?” 
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14.1 - Caso o policial militar vá realizar os exames através do plano de saúde IPASGO, 

orientamos o deslocamento deste ao HPM, onde deve dirigir-se a recepção do CSIPM, 

solicitando que lancem os pedidos de exames no sistema, ou preferindo  procurar o médico de 

sua confiança, realizar a consulta, para fins de solicitação dos exames 

14.2 - O HPM está efetuando teste ergométrico somente ás sextas feira (agendar fone: 62 

3235-6132), portanto, orientamos àqueles que não conseguirem vaga no HPM com a urgência 

muitas vezes preconizada na convocação,  a providenciar em outra clínica ou hospital em caráter 

de urgência. 

14.3 - O teste de aptidão física (TAF) será marcado após a avaliação de saúde (com 

fluxograma em mãos comparecer a secretaria do CSIPM para este fim) conforme organização 

técnica do CSIPM. 

14.4 - Solicitamos ainda, máxima atenção às convocações que ocorrerão através do site da 

PMGO.  

14.5 *Favor desconsiderar qualquer SMS recebido referente a 

agendamento do TAF, ratificamos a importância de acompanhar 

todas as convocações via site da PMGO. 

 

 

 

 

 

OBS Importante: Rogamos a gentileza de que ao dirigir-se ao CSIPM o faça utilizando máscara de 

proteção fácil, a fim de garantir uma maior proteção própria e do profissional que irá atendê-lo, uma 

vez tratar-se o HPM de um ambiente hospitalar, com atendimento emergencial inclusive de COVID19. 

 

OBS Importante: CONTATOS: 62 3235-6221 e 62 98581-0940. 

 

Centro de Saúde Integral do Policial Militar/CS, Goiânia-GO, 27 de maio de 2022. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO CSIPM 

 

ARACELI de Souza Martins – 1º Ten PMGO 

Secretária em exercício no CSIPM/CS 

 


