
TORNA SEM EFEITO O ATO DO RESULTADO DA REAVALIAÇÃO  DO EXAME
TOXICOLÓGICO DE CANDIDATO  DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO
AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS  (QPPM),  PARA  O  ANO  DE  2019  (CFSd  QPPM/2019)  –  VAGAS
BH/RMBH, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO  DA POLÍCIA MILITAR  DE  MINAS  GERAIS  (CRS),  no  uso  de  suas
atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452,
de  14/01/2016,  e  considerando  o  disposto  no  edital  DRH/CRS  n°  06/2018,  de
29/06/2018 e no Ato de Retificação nº 01 de 30/01/2019, que regula o concurso
público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar  de
Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019-BH/RMBH), faz tornar sem
efeito o ato do resultado da reavaliação do exame toxicológico de candidato, em
virtude do cumprimento de decisão judicial e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 no dia 02/09/2019, o CRS publicou em sua página, o ato de convocação
dos candidatos ao CFSd/2019-BH/RMBH para repetições dos exames de saúde
(preliminares, complementares e toxicológico) e demais orientações pertinentes;

1.2 o  candidato BERNARDO  MOREIRA PINHEIRO,  inscrição  nº   MG-
15810498, inscrito  regularmente no concurso ao  CFSd/2019-BH/RMBH,  ajuizou
ação  através  do  processo  nº  5139863-10.2019.8.13.0024,  requerendo  que  as
reavaliações dos exames de saúde fossem realizadas em data mais próxima ao
início do curso de formação, previsto para 11/02/2020, tendo o pleito sido deferido
pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de
Belo Horizonte;

1.3 em cumprimento à decisão judicial, o CRS publicou em sua página no dia
02/01/2020  o  ato  de convocação  do  candidato  em lide,  para  as  repetições  dos
exames  de  saúde  (clínico/antropométrico,  odontológico,  oftalmológico,
otorrinolaringológico e exame toxicológico);

1.4  em  21/10/2019  foram  publicados  pelo  CRS,  o  ato  do  resultado  das
reavaliações  dos  exames  de  saúde  (clínico/antropométrico,  odontológico,
oftalmológico,  otorrinolaringológico  e  exames  complementares),  tendo  sido  o
candidato considerado ausente e, o ato da reavaliação do exame toxicológico, onde
consta  o resultado apto para o mesmo.



2 RESOLVE:

2.1  tornar  sem  efeito  o  ato  do  resultado  da  reavaliação  do  exame
toxicológico  para  o  candidato  de  inscrição  nº  MG-15810498,  BERNARDO
MOREIRA PINHEIRO,  publicada em 21/10/2019, no portal  da PMMG, página do
CRS, cumprindo decisão judicial no que tange às repetições dos exames de saúde
(preliminares, complementares e toxicológico);

2.2 manter  o  ato de  convocação do candidato para as reavaliações dos
exames de saúde, datada em 02/01/2010.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2020.

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


