
ATO DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS  DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS

GERAIS, PARA O ANO DE 2017 -  MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,

no uso de suas atribuições regulamentares e nos termos do Edital DRH/CRS n.

07/2016, de 23/05/2016 que regula o concurso público para admissão ao Curso

de Formação de Oficiais, da Polícia Militar de Minas Gerais, inserto no “Minas

Gerais” n. 94 de 24/05/2016, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  MARCUS VINÍCIUS MARCONDES BUZANELLI,

inscrição 36707/DF, concorreu às vagas do concurso público para admissão ao

Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano

de 2017 (CFO/2017);

1.2  na  1a fase  do  certame,  o  candidato  obteve  165,00  (cento  e

sessenta e cinco) pontos na nota da prova I e 78,00 (setenta e oito) pontos na

nota da prova II, sendo convocado para a 2a fase;

1.3 na 2ª fase, no Teste de Capacitação Física (TCF), o candidato

obteve 62,00 (sessenta e dois) pontos;

1.4 nos exames de saúde preliminar  o  candidato foi  considerado

APTO no exame odontológico e INAPTO no exame clínico;

1.5 o candidato interpôs recurso administrativo, face ao resultado de

inaptidão,  tendo  sido  INDEFERIDO, conforme  ato  publicado  através  do

Despacho Administrativo n. 120/16 – DRH/CRS, publicado em 05 de dezembro

de 2016;

1.6  face  ao  indeferimento  do  recurso  administrativo,  o  candidato

ajuizou ação, por meio do processo n. 9051535-07.2017.8.13.0024, tendo sido

assegurada, através de liminar judicial, a sua continuidade nas demais fases do

certame e, se aprovado, matrícula no CFO/2017;



1.7  na  prova  oral  e  títulos,  o  candidato  foi  considerado  APTO,

obtendo 62,50 (sessenta e dois e meio) pontos na prova oral e 5,00 (cinco)

pontos na prova de título. Submetido aos exames complementares de saúde,

exames  otorrinolaringológico,  oftalmológico  e  do  item  6.54  o  candidato  foi

considerado APTO;

1.8 o candidato em lide, obteve pontuação final de 310,00 (trezentos

e dezoito) pontos;

1.9  no  ato  de  resultado  final  do  certame,  o  último  candidato

classificado dentro do número de vagas regulares, obteve 312,00 (trezentos e

doze) pontos, conforme Ato de Resultado Final e Convocação para Matrícula,

publicado em 06 de fevereiro de 2017, no site do CRS;

1.10 em 23 de fevereiro de 2017, conforme ato de convocação de

candidato  excedente  n.  05,  o  último  candidato  convocado  obteve  310,00

(trezentos e dez) pontos.

2 RESOLVE:

2.1  em  razão  do  disposto  nos  subitens  1.6  ao  1.10  deste  ato,

convocar  o  candidato,  MARCUS  VINÍCIUS  MARCONDES  BUZANELLI,

inscrição  36707/DF,  para  matrícula  no Curso  de Formação de  Oficiais, em

cumprimento  a  decisão  judicial,  desde  que  continue  cumprindo  os  demais

requisitos do Edital DRH/CRS n. 07/2016, de 23 de maio de 2016;

2.2 o candidato deverá apresentar-se no dia 07/10/2019 às 08h, na

Escola  de  Formação  de  Oficiais,  bem  como  observar  as  orientações

específicas para efetivação da matrícula que se encontram disponíveis no site

do CRS.

Belo Horizonte-MG, 04 de outubro de 2019

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


