
ATO DE PUBLICAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP)
PARA OS 1O TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS E PARA OS 1O E 3O SARGENTOS
DO QPPM E DO QPE PARA O ANO DE 2018, 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 n. 4.452, de 14/01/2016 e nos termos do Edital nº 02/2018, de 06/02/2018, que
regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1o Tenentes do QOPM, QOC, QOE E
QOS e para os 1o e 3o Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2018, (EAP/2018), faz
publicar ato de inscrição de candidata em cumprimento de decisão judicial e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 a nº 124.581-0, 3º SGT QPPM, ELIZÂNGELA DA CUNHA OLIVEIRA ALVIM,
lotada no EM/4ª RPM, ao proceder a efetivação de sua inscrição para o EAP/2018, teve seu
requerimento INDEFERIDO, haja vista ter sido REPROVADA no Treinamento Policial Básico
(TPB) biênio 2016/2017, não atendendo ao exigido no subitem 2.1.1, alínea “C” do edital
regulador do certame, ipis litteris:

2.1.1 REQUISITOS GERAIS:
(...)
c) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática
com arma de fogo e TAF;
(...)

1.2 face ao indeferimento, a militar ajuizou ação, por meio do Processo n.
0085121-82.2018.8.13.0145, tendo sido deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando
que a requerente participe da 1ª Turma do TPB 2018, ficando condicionada a sua inscrição no
EAP/2018, somente se obtiver aprovação no Treinamento especificado;

1.3 aportou neste Centro mensagem oriunda da AET/EM 4ª RPM, via Painel
Administrativo, protocolo n. 201806000747088-1806 de 07/06/2018, informando que a
requerente foi REPROVADA na Avaliação Física Militar (AFM) e consequentemente no TPB
biênio 2018/2019. Salienta a unidade executora da aplicação do treinamento, que conforme o
art. 22 § 3º da Resolução n. 4643/17, que dispõe sobre a AFM no TPB, será permitida à militar,
sob sua inteira responsabilidade, um período de preparação física com duração máxima de 90
(noventa) dias a partir da publicação do resultado em Boletim Interno (BI), podendo a militar
requerer formalmente, a qualquer tempo dentro dos 90 dias, sua reavaliação passando à
condição de aprovada caso alcance o conceito mínimo na reavaliação física, refazendo todas
as modalidades da AFM. Dentro deste contexto e conforme a Resolução citada, a condição de
inaptidão da requerente, inobstante a concessão de um período de 90 dias para fins de
treinamento e reavaliação física, perdura para todos os fins até a realização e aprovação em
nova AFM;

1.4 em razão disso, a Adjuntoria de Ensino e Treinamento da 4ª RPM, informou ao
CRS através de mensagem via Painel Administrativo, de Protocolo 201806001492878-1806 de
29/06/2018, que a requerente foi submetida a reavaliação fśica em data de 28/06/2018, tendo
sido APROVADA na AFM e consequentemente APROVADA no TPB biênio 2018/2019.

2 RESOLVE

2.1 proceder ao cumprimento da decisão judicial, em razão do disposto no subitem
1.4 , assegurando à requerente sua inscrição no EAP/2018.



3 ORIENTAÇÕES

3.1 o local de prova será informado via Painel Administrativo “PA” da candidata.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


