
ATO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE

CAPACITAÇÃO FÍSICA (TCF) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR, PARA O ANO

DE 2014 (CFSD QPPM/2014), MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE

RECRUTAMENTO  E  SELEÇÃO, no  uso  de  suas  atribuições  regulamentares,

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro 2016 e nos

termos do Edital DRH/CRS nº 14/2012, de 11 de dezembro de 2012, publicado no

Minas Gerais nº 232, de 13 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o concurso

público destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados

do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2014 (CFSd

QPPM/2014) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato HERNANE SOARES ESTEVES,  RG MG16740569,

concorreu às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de

Soldados  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2014  (CFSd

QPPM/2014);

1.2 nos exames de saúde complementares o candidato foi considerado

INAPTO;

1.3 devido  à  sua  inaptidão,  ajuizou  ação  ordinária,  processo  n.

0553918-59.2014.8.13.0024, requerendo a concessão da liminar, que foi indeferida,

para realizar o teste de capacitação física (TCF) e a avaliação psicológica;

1.4 a  sentença  foi  julgada  procedente,  determinando  que  fosse

declarada a aptidão do candidato nos exames de saúde complementares. O Estado

interpôs Apelação, sendo negado provimento ao recurso, confirmando a sentença,

em reexame necessário;
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1.5 tendo  em  vista  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  o  candidato

requereu  o  cumprimento  de  sentença,  processo  n.  5043189-33.2020.8.13.0024,

sendo determinada sua convocação para a fase subsequente aos exames de saúde

complementares;

1.6  foi  editado o  Decreto n.  47.891,  de 20 de março de 2020,  que

reconhece  o  ESTADO  DE  CALAMIDADE  PÚBLICA  no  ESTADO  DE  MINAS

GERAIS, em decorrência da pandemia do COVID-19;

1.7 em  consequência,  todas  as  atividades  referentes  à

continuidade/conclusão do concurso público para o Curso de Formação de Soldados

(CFSd/19-  Interior)  estão  suspensas,  conforme comunicado  publicado  na  página

oficial do Centro de Recrutamento e Seleção na data de 22 de março de 2020;

1.8 no  mesmo  sentido,  o  ato  da  realização  do  TCF  poderá

comprometer a saúde dos envolvidos, em virtude da pandemia do COVID-19, já que

a principal medida de prevenção adotada no Estado é o isolamento social.

2 RESOLVE:

2.1  Assegurar  a  convocação  do  candidato  HERNANE  SOARES

ESTEVES  para  realizar  a  fase  subsequente  aos  exames  complementares, em

cumprimento à decisão judicial;

2.2 determinar ao CRS-3 que divulgue,  oportunamente,  a data para

realização do Teste de Capacitação Física pelo candidato, tão logo seja viável sua

realização,  observadas  as  restrições  estabelecidas  em  razão  das  medidas  de

enfrentamento ao COVID-19;

2.3 solicitar ao candidato que permaneça atento às futuras informações

referentes à sua convocação que serão divulgadas por meio do site oficial do CRS

(www.policiamilitar.mg.gov.br/crs).

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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