
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  MATRÍCULA  NO  CURSO

ESPECIAL  DE  FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS  (CEFS  /  2019-TURMA  ÚNICA)

QPPM E QPE, PARA O ANO DE 2019, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, no uso de

suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº

4.452, de 14Jan16, e tendo em vista o edital DRH/CRS nº 05/2019, de 07 de junho

de 2019, que regula a inscrição e convocação dos Cabos para o Curso Especial de

Formação de Sargentos (CEFS/2019) – Turma Única, QPPM e QPE, para o ano de

2019,  convoca para  matrícula  os  militares  nominados abaixo  em cumprimento  à

decisão judicial:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os  nºs  131.863-3,  CB QPPM JÚLIO CÉSAR SANTOS DOS ANJOS,

131.618-1,  CB  QPPM  ANDERSON  SILVA  SANTANA;  132.069-6,  CB  QPPM

CELSO VIEIRA DIAS e 132.173-6, CB QPPM ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA, todos

lotados  no  19º  BPM/15  RPM,  ajuizaram  ação,  através  do  processo  nº

0105.09.323.683-1,  para  garantia  de  participação  no  CURSO  ESPECIAL  DE

FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS  (CEFS/2019-TURMA  ÚNICA),  uma  vez  que,  a

princípio,  não atendem ao requisito  previsto  no subitem 4.2,  alínea “a”  do  edital

regulador do certame, ipsis litteris:

4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes requisitos básicos 
para matrícula no CEFS/2019:
a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até o ano de 
2011, nos termos da Resolução 4.702, de 10/09/18 e suas alterações; 
(grifo nosso)

1.2 no que tange às graduações para Cabo QPPM, as promoções dos

militares  se  deram  em:  17/06/2012  (Cabos  Júlio  César,  Celso  e  Anderson)  e

03/12/2012 (Cabo André);

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&amp;q=ipsis%2Blitteris&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwj-5Me6q9zVAhXMj5AKHVTPDoQQvwUIIygA


1.3 ao  apreciar  o  pedido,  o  douto  magistrado  da  2ª  Vara  Cível  da

Comarca de Governador  Valadares/MG  entendeu por deferir o pleito dos Policiais

Militares, determinando a convocação, participação no Curso Especial de Formação

de Sargentos (CEFS/2019-Turma Única), e que sejam abonadas as faltas desde o

período de 02/09/2019, data do início do curso, até o cumprimento da decisão, sem

prejuízo  da  reposição  de  provas  físicas  e  acadêmicas,  a  fim  de  que  possam

participar em igualdade com os demais alunos.

2 RESOLVE:

2.1 cumprir a decisão judicial;

2.2 convocar para matrícula os militares abaixo relacionados:

NR GRAD. NOME UNIDADE/RPM

131.863-3 CB QPPM JÚLIO CÉSAR SANTOS DOS ANJOS 19º BPM/15ª RPM

131.618-1 CB QPPM ANDERSON SILVA SANTANA 19º BPM/15ª RPM

132.069-6 CB QPPM CELSO VIEIRA DIAS 19º BPM/15ª RPM

132.173-6 CB QPPM ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA 19º BPM/15ª RPM

3 ORIENTAÇÕES:

3.1 os militares convocados deverão comparecer para execução do curso

na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos  (EFAS)  da Academia de

Polícia Militar (APM), situado na Rua Dr. Gordiano, nº 123, bairro Prado, BH/MG, às

08h do dia 07 de outubro de 2019 – segunda-feira, trajando o uniforme C1, com

boina (conforme catálogo de fardamento da PMMG), desarmados, onde deverão

entregar,  no  ato  da  matrícula,  o  ofício  padrão  de  apresentação  expedido  pela

Unidade de origem, que deverá conter todas as informações necessárias, mormente

se desimpedido ou não (inspeção de saúde, treinamento policial militar, conceito e

aspectos  de  justiça  e  disciplina),  conforme o  previsto  na  Instrução  de  Recursos

Humanos (IRH) nº 198/2001 e na Lei Estadual nº 14.310/02;



3.2 o  simples  fato  de  constar  o  nome  do  candidato  neste  ato  de

convocação não gera o direito à matrícula, a qual será efetivada somente se o militar

cumprir as demais exigências contidas no edital regulador do certame, exceto a que

foi estabelecida no subitem 4.2, alínea “a”, em cumprimento à decisão judicial;

3.3 é de responsabilidade da Unidade do militar conferir se os candidatos

satisfazem as condições para a matrícula e a Unidade Executora do curso realizar a

conferência dos requisitos previstos no edital, por meio do ofício padrão oriundo da

Unidade de origem do militar;

3.4 os  ofícios-padrão  dos  militares  convocados  deverão  ser

encaminhados para a caixa administrativa da EFAS (Coord cursos-cefs/efas).

Belo Horizonte-MG, 04 de outubro de 2019

(a) OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


	ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS / 2019-TURMA ÚNICA) QPPM E QPE, PARA O ANO DE 2019, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.
	1 CONSIDERANDO QUE:
	2 RESOLVE:
	3 ORIENTAÇÕES:
	(a) OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

