
1 

 

 
 

 
 
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
ATO DE DESCONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS 
PRELIMINARES E COMPLEMENTARES DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS PARA O ANO DE 2019 
(CFO/2019) 
 
 

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 14/01/2016, e nos termos do Edital DRH/CRS nº 15/2018, 
de 07/12/2018 que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação 
de Oficiais, da Polícia Militar de Minas Gerais, inserto no “Minas Gerais” nº 226 de 
07/12/2018, e,  
  

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 em 12/06/2019, o Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) publicou 

o ato de convocação para a realização da 2ª fase do concurso (avaliação 
psicológica, Avaliação Física Militar, exames de saúde - preliminares e 
complementares - exame toxicológico, prova oral e prova de títulos; 

 
1.2 conforme o subitem 2.7 do edital regulador do certame: 
  

2.7 O candidato militar da PMMG que houver ingressado na Corporação por 

força de decisão judicial, concorrerá em igualdade de condições com os 

candidatos civis, devendo preencher todos os requisitos previstos neste 

edital e ser aprovado, considerado apto e indicado em todas as provas, 

exames, avaliações e testes, sem exceção. 

 
1.3 considerando que o nº 156.247-9, 2º SGT PM MATTHAEUS 

PHILIPPE DE OLIVEIRA COSTA, havia ingressado na Instituição por meio de 
liminar judicial, o candidato foi convocado para a realização dos exames de saúde; 

 
1.4 em 04/07/2019, a Advocacia-Geral do Estado – AGE, por meio do 

Despacho nº 19/2019/PMMG/AGE, informou à Diretoria de Recursos Humanos da 
PMMG que foi transitado em julgado o processo do militar, assegurando sua 
inclusão na Instituição em igualdade de condições. 

 
2 RESOLVE: 
 
2.1 desconvocar o nº 156.247-9, 2º SGT PM MATTHAEUS PHILIPPE 

DE OLIVEIRA COSTA, da realização dos exames de saúde (preliminares e 
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complementares), agendada para o dia 05/07/2019, às 06h30min, em conformidade 
com o subitem 6.52 do edital regulador do certame, devendo, entretanto, cumprir a 
demais etapas da 2ª fase do concurso. 
 

 
Belo Horizonte, 04 de julho de 2019. 

 
 

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

 


