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ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE (AVALIAÇÃO FÍSICA MILITAR) DO 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AOS CURSOS DE PILOTO 

PRIVADO DE AVIÃO E PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO – COMANDANTE 

DE OPERAÇÕES AÉREAS PARA O ANO DE 2022. 

 

O 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 11/2021, de 22 de outubro de 

2021, que regula o processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos para 

os Cursos de Piloto Privado de Avião e Piloto Privado de Helicóptero, destinado à 

formação de Comandante de Operações Aéreas da Polícia Militar de Minas Gerais, 

para o ano de 2022, faz publicar a convocação para a 2ª fase, a saber: 

 

I – RESULTADO:                                                                                                                                 

 

1.1 PILOTO PRIVADO DE AVIÃO – PPA/COA: 

ORD Nº PM P/G NOME 
PROVA DE 

CONHECIMENTOS 

1 1596485 1 TEN MARCELO OLIVEIRA PEREIRA                                96,00 

2 1724699 1 TEN GABRIELA EMILIA SOARES LACERDA                          96,00 

3 1596261 1 TEN MARIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO                        93,00 

4 1724269 1 TEN VINICIUS MIANA REIS                                     90,00 

5 1666445 1 TEN ERIKSEN MAX RODRIGUES DA SILVA                          75,00 

 

1.2 PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO – PPH/COA: 
 
 

ORD Nº PM P/G NOME 
PROVA DE 

CONHECIMENTOS 

1 1612431 1 TEN GABRIEL VIEIRA CAIRES                                   105,00 

2 1519339 1 TEN LEONARDO CHAVES RAMOS                                   99,00 

3 1612274 1 TEN THIAGO DE OLIVEIRA RESENDE                              96,00 

4 1651116 1 TEN RODRIGO NUNES                                           90,00 

5 1512474 CAP FREDERICO CAETANO ROCHA RODRIGUES                       87,00 

6 1586874 1 TEN MARCO TULIO FERNANDES ALVES                             87,00 

7 1692854 1 TEN DANIEL LUCAS LYRA RAMOS                                 87,00 
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8 1651587 1 TEN EDUARDO LOVISI PINTO                                    84,00 

9 1477447 1 TEN LUIS CARLOS DUTRA DE ALMEIDA                            84,00 

10 1621168 2 TEN LUCAS CAETANO FERREIRA                                  81,00 

11 1666510 1 TEN TONY CARLO SOUZA SILVA 81,00 

12 1455047 2 TEN PHILIPE DE CARLY FARIA                                  78,00 

13 1370097 1 TEN GILSON DOS SANTOS JUNIOR                                78,00 

14 1693639 1 TEN FABIO SIMAO TEIXEIRA                                    75,00 

15 1402205 1 TEN HILBERT DO VALLE DURAES                                 72,00 

 

II – PROGRAMAÇÃO:                                                                                                                               

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL / LOCAL 

07/02/2022 
Prazo para que o candidato realize o 

Controle Fisiológico 
Unidades 

08/02/2022  
TCF: Provas de Força muscular de 

abdômen, Equilíbrio e Natação. 
APM/COPM 

09/02/2022 

TCF: Provas de Salto de plataforma em 
piscina, Força muscular dos membros 

superiores e Resistência aeróbica 
(2.400m). 

APM/COPM 

11/02/2022 Resultado do TCF Internet (*) 

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

 

III – ORIENTAÇÕES:                                                                                                                               

3.1 O TCF ocorrerá nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2022, com chamada para todos 

os candidatos às 08h, na pista de atletismo da APM, situada na Rua Diabase, nº 320, 

bairro Prado, nesta Capital. 

3.2 O TCF terá caráter eliminatório e classificatório, devendo os candidatos 

observarem as orientações contidas nos itens 6.9 a 6.26, do edital do certame. 

3.2.1 Para submissão ao TCF é obrigatório que o candidato realize o Controle 

Fisiológico e seja considerado APTO, devendo comprovar sua aptidão no primeiro dia 

da realização do seu teste. 

3.3 Para a realização de todas provas que constituem a Avaliação Física Militar – 2ª 

Fase, os candidatos deverão se apresentar para a chamada com o uniforme de 

educação física, conforme estabelecido pelo RUIPM. Para a prova de resistência 
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aeróbica, entretanto, poderá utilizar tênis em cores diferentes do preto, durante a 

execução dos testes. 

3.3.1 Para a prática da atividade de natação, conforme RUIPM, o uniforme será 

composto de: sunga de natação para os oficiais do sexo masculino e maiô inteiriço 

(olímpico) para as oficiais do sexo feminino, sendo autorizado o uso de tensor e/ou 

touca. 

3.4 Os candidatos serão liberados do serviço no dia da prova, teste e exames, e não 

deverão ser escalados a partir das 18h do dia imediatamente anterior. 

3.5 Para a realização do TCF, é obrigatório que o candidato esteja munido da carteira 

de identidade expedida pela PMMG, sob pena de eliminação do certame. 

3.6 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 e 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. 

3.7 Serão adotadas medidas de proteção em razão da pandemia COVID-19, quais 

sejam:  

3.7.1 Preparação do local de prova: 

3.7.1.1 Garantir que as avaliações sejam realizadas em ambiente aberto e arejado; 

3.7.1.2 Organizar os locais de aplicação, garantindo o distanciamento de segurança 

entre candidatos; 

3.7.1.3 Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos e dos materiais 

utilizados para aplicação das provas (barra e colchonetes); 

3.7.1.4 Cuidar para que os banheiros estejam higienizados com a frequência 

adequada e abastecidos com sabão líquido para assepsia; 

3.7.1.5 Demarcar local para organização de filas que garantam distanciamento seguro 
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entre candidatos durante a triagem, orientações e enquanto aguardam serem 

chamados para execução das provas; 

3.7.1.6 Preparar local de apoio adequado para a equipe de saúde, considerando a 

eventual necessidade de atendimento médico para os candidatos e envolvidos. 

3.7.2 Acesso aos locais de prova: 

3.7.2.1 A temperatura corporal é considerada normal entre 36,5º C e 37,5º C, segundo 

a Organização Mundial da Saúde; 

3.7.2.2 Após a triagem, no caso em que a temperatura corporal do candidato for igual 

ou abaixo de 37,5º C, este deverá ser encaminhado pelos fiscais aos locais onde serão 

ministradas as instruções, quando será identificado e orientado a ocupar o seu lugar; 

3.7.2.3 Caso a temperatura corporal do candidato seja superior a 37,5 ºC, ele deverá 

ser encaminhado para avaliação por profissional de saúde. Igual procedimento será 

adotado em relação ao candidato com temperatura corporal igual ou inferior a 37,5ºC, 

mas que relate ou apresente qualquer outro sintoma de gripe/ resfriado; 

3.7.2.4 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 do local 

de aplicação no dia do teste. 

3.7.3 Realização das provas: 

3.7.3.1 Deverão ser observadas todas as medidas de segurança previstas no edital 

do certame; 

3.7.3.2 O aplicador deverá conferir a identificação do candidato antes dele iniciar a 

execução da prova, e a partir de então, orientá-lo a posicionar-se no local indicado; 

3.7.3.3 O aplicador poderá solicitar ao candidato a retirada da máscara no momento 

da identificação; 

3.7.3.4 A liberação para uso dos banheiros e bebedouros será coordenada pelos 

aplicadores e fiscais de modo a garantir o distanciamento adequado durante a 
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utilização desses locais; 

3.7.3.5 Os bebedouros poderão ser utilizados apenas para reabastecimento das 

garrafas/cantis de uso individual; 

3.7.3.6 Para a execução do teste de resistência cardiorrespiratória (corrida de 2400m), 

os candidatos serão divididos em baterias, de modo que não haja aglomeração na 

pista de corrida; 

3.7.3.7 O candidato só poderá deixar o local de aplicação do teste e deslocar-se do 

local de aplicação de determinada modalidade para outra, acompanhado de um militar 

da comissão. 

3.7.4 Término da prova: 

3.7.4.1 Ao terminar sua prova o candidato permanecerá no local indicado pelos fiscais 

até que sua saída seja autorizada; 

 3.7.4.2 O aplicador, em coordenação com os fiscais, fará a liberação gradual dos 

candidatos, de modo a evitar aglomerações. 

3.7.5 Medidas a serem adotadas pelos candidatos: 

3.7.5.1 Conhecer todas as orientações estabelecidas no edital regulador do certame, 

em especial as medidas de segurança estabelecidas; 

3.7.5.2 Em caso de confirmação ou suspeita de COVID 19, o candidato não deverá 

comparecer ao local da prova sob pena de ELIMINAÇÃO DO CONCURSO, nos 

termos do Edital regulador, além de outras medidas legais decorrentes; 

3.7.5.3 Chegar com antecedência mínima de trinta minutos ao local de prova, evitando 

atrasos na execução dos protocolos de triagem; 

3.7.5.4 Utilizar corretamente máscara de proteção de boca e nariz, sendo facultada a 

retirada no momento em que for realizar os testes; 

3.7.5.5 Trazer consigo caneta esferográfica (azul), além de pano multiuso descartável 

de uso individual, tipo perfex, para higienização dos materiais a serem utilizados pelo 
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candidato; 

3.7.5.6 Observar a distância de segurança entre os envolvidos na atividade durante 

todo o processo de avaliação, ficando proibido qualquer tipo de aglomeração de 

pessoas nos locais de aplicação; 

3.7.5.7 Passar pela triagem de medição de temperatura corporal, conforme 

procedimentos descritos no item 3.7.2 deste protocolo. 

 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2022. 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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