
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A 3ª FASE, TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA (TCF) DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 2016 (CFO/16) – MEDIANTE 

DECISÃO JUDICIAL. 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares, 

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

termos do Edital DRH/CRS  nº 07/2015, de 03 de junho de 2015, que regula o concurso 

público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais 

(CFO/16), publicado no “Minas Gerais” nº 101 de 03 de junho de 2015, em observância à 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como à Lei 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o candidato CARLOS JÚNIO DE OLIVEIRA MEDEIROS, inscrição nº MG-15502301, 

concorreu ao concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFO/16); 

 

1.2 na 1ª fase do certame, referente a prova I (objetiva), o candidato obteve 145,00 (cento e 

quarenta e cinco) pontos. Na prova II (dissertativa), obteve 87 (oitenta e sete) pontos; 

 

1.3 submetido à 2ª fase, o candidato obteve 62,50 (sessenta e dois e meio) pontos na prova 

oral e 0 (zero) ponto na prova de títulos. Ao ser submetido aos exames de saúde, foi 

considerado INAPTO nos exames preliminares e apto nos complementares; 

 

1.4 em razão disso, o candidato ajuizou ação ordinária, processo nº 5067332-

28.2016.8.13.0024, com pedido de tutela de urgência, que foi indeferida, para que fosse 

determinado ao réu que agendasse data para realização do teste de capacitação física, 

exames psicológicos, permitindo sua participação em todas as fases do concurso, bem 

como para que, caso aprovado e convocado, pudesse se matricular, cursar e se formar no 

CFO da PMMG 2016; 
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1.5 na sentença os pedidos iniciais foram julgados procedentes, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, I do CPC para declarar a nulidade do ato que 

excluiu a parte autora do concurso público e determinar a nomeação do autor no cargo em 

que foi aprovado. Em reexame necessário, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

confirmou a sentença. 

 

2. RESOLVE: 

 

2.1 com base no subitem 1.5, convocar o candidato CARLOS JÚNIO DE OLIVEIRA 

MEDEIROS, inscrição nº MG-15502301, para a realização da 3ª fase do certame, referente 

ao Teste de Capacitação Física (TCF). 

 

3. ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO: 

 

3.1 o TCF ocorrerá no dia 17 de setembro de 2020, com chamada para o candidato, às 

09h00, na pista de atletismo da APM, sito à Rua Diabase, nº 320, bairro Prado, nesta 

Capital. O resultado será publicado no dia 18 de setembro de 2020; 

 

3.2 face ao risco de contágio em virtude da pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19), 

deverá comparecer para o teste utilizando máscara e, portando recipiente individual 

contendo álcool em gel ou líquido 70% (setenta por cento) ou equivalente profilático, bem 

como a utilização de trajes adequados para a prática de atividades físicas; 

 

3.3 o candidato deverá portar documento de identidade com assinatura e fotografia que 

permita sua perfeita identificação, sem o qual não poderá realizar os testes; 

 

3.4 o candidato só poderá deixar o local de aplicação do teste e deslocar-se de uma 

modalidade para o local de outra, acompanhado de um militar da comissão; 

 

3.5 a pontuação obtida pelo candidato corresponderá ao somatório de sua nota em cada 

prova, cujo valor máximo será de 80 (oitenta) pontos. Somente serão atribuídos pontos aos 

exercícios realizados de forma correta; 
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3.6 o candidato que não atingir o índice mínimo de 12 (doze) pontos em qualquer uma das 

provas do TCF será considerado REPROVADO e automaticamente eliminado do certame; 

 

3.7 para o TCF não será permitido o uso de qualquer substância química capaz de alterar o 

desempenho natural do candidato, ficando a critério da comissão de avaliadores a escolha 

aleatória de qualquer candidato para sujeição a exames laboratoriais. Será eliminado do 

TCF o candidato que se negar a fornecer o material para exame, bem como aquele cujo 

resultado de exame for positivo; 

 

3.8 caso haja mais de um candidato sob liminar judicial ou equivalente, para realização do 

TCF, deverá ser observada a distância mínima de 1,5 (um e meio) metros um do outro, face 

ao contágio pelo COVID-19; 

 

3.9 para fins de coordenação e controle, e em face da pandemia do COVID-19, NÃO será 

admitido o acesso de acompanhantes do candidato às dependências da APM no dia do 

teste. 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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