
ATO  DE RETIFICAÇÃO  Nº  02  DO EDITAL  DRH/CRS Nº  03/2020,  DE  09  DE

MARÇO DE 2020, QUE REGULA O EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP)

PARA OS 1
os

 TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS E PARA OS 1
os

 E 3
os

SARGENTOS DO QPPM E DO QPE, PARA O ANO DE 2020.

O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  E  A  TENENTE-

CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E  SELEÇÃO  DA

POLÍCIA MILITAR  DE MINAS  GERAIS,  no  uso de suas atribuições legais,  nos

termos do Edital DRH/CRS nº 03/2020, de 09 de março de 2020, e da Resolução nº

4.951,  de  30  de  julho  de  2020,  considerando  que  o  Memorando  Circular  nº

10.248.3/2020 – EMPM, de 31 de julho de 2020, determina a retomada gradual e

segura do EAP/2020,  buscando resguardar a segurança de todos os envolvidos,

observando-se a adoção de rígidos protocolos sanitários para mitigar a possibilidade

de contágio pelo agente Coronavírus (Covid-19), resolvem:

1 RETIFICAR os subitens 4.1, 5.4,  5.6, 8.3 e 8.4 do edital,  que passam a ter a

seguinte redação:

4.1 O EAP/2020 constará de prova objetiva,  sem consulta, conforme o quadro do

candidato, de acordo com o conteúdo programático previsto no ANEXO “D” deste

edital, a ser aplicada, para todos os candidatos, no dia  13 de setembro de 2020

-domingo,  com  chamada  para  todos  os  candidatos  às  08h,  cada  um  em  sua

respectiva sala de prova.

5.4 O endereço exato onde as provas serão aplicadas, em cada localidade, será

divulgado  no  site  do  CRS,  até  o  dia  02  de  setembro  de  2020  –  quarta-feira,

cabendo ao candidato  a  responsabilidade de conferir  o  local  onde realizará  sua

prova.

5.6 O candidato que estiver em diligência oficial na mesma data da aplicação da

prova  poderá  fazê-la  em  qualquer  localidade  prevista  para  a  sua  realização,

mediante comunicação formal ao CRS, até a data de  04 de setembro de 2020 –

sexta-feira, exceto as situações imprevistas, ocorridas às vésperas das provas, as

quais deverão ser comunicadas imediatamente ao CRS, via Painel Administrativo
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(Seção de Concursos CRS/EAP). A comissão de aplicação registrará o fato em ata,

com as justificativas do candidato.

8.3 Em razão dos protocolos de segurança estabelecidos para prevenção à

COVID-19,  o  comparecimento  às  atividades  do  processo  seletivo  interno,

EXCLUSIVAMENTE  PARA  ESTE  PROCESSO,  será  facultativo.  Para  tanto,  o

candidato deverá informar à administração de sua Unidade e ao CRS sobre sua

decisão de não comparecer,  mediante  mensagem no Painel  Administrativo,

com  pelo  menos  5  (cinco)  dias  de  antecedência  da  prova.  Neste  caso,  o

candidato arcará com a eliminação no exame. Para o candidato que optar por

comparecer,  a  atividade  constituirá  ato  de  serviço,  devendo  apresentar-se

fardado (uniforme da atividade) para a prova, conforme item 7.10 do Edital.

8.4 O candidato que, nos termos do item anterior, deixar de comunicar sua

ausência à prova e não comparecer ao exame, poderá ser responsabilizado

disciplinarmente. O  militar  ausente  as  provas  será  considerado  reprovado,

com nota zero. 

2 REVOGAR o subitem 8.3.1 do edital. 

3 RETIFICAR o Anexo “A” do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO “A”

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO EAP/2020

Data / Hora Atividade Local
Divulgação dos locais de

prova
Até dia 02/09/2020

Site

www.policiamilitar.mg.gov.br/crs

13/09/2020

07h00m Abertura dos portões

Local de prova

08h
Candidato deverá estar em sua sala

de realização das provas

08h30min Início das provas

08h30min

às

09:30min

Candidatos NÃO poderão deixar a

sala de aula, exceção ao item 4.6
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09:31min

às

10:30min

Candidatos PODERÃO deixar a

sala  para uso de sanitário e

bebedouro, acompanhados por

fiscais

11h30min
Recolhimento da prova e

encerramento

14/09/2020
Divulgação do gabarito

Site

www.policiamilitar.mg.gov.br/crs

16/10/2020 Divulgação do Resultado

Site

www.policiamilitar.mg.gov.br/crs e

BGPM

4 PERMANECEM inalterados os demais dispositivos do edital.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2020.

(a)Rodrigo Piassi do Nascimento, Cel PM

Diretor de Recursos Humanos

(a)Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM

Chefe do CRS

3


	ANEXO “A”

