
ATO DE RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO PROCESSO
SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTOS / CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA
DO QPPM E DO QPE DA PMMG, PARA O ANO DE 2018 (CFS/CSTSP-2018) –
MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL

A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista a autorização concedida pela Resolução nº 4.452 de 14/01/2016, e considerando o
Edital DRH/CRS nº 01/2018, de 18/01/2018, que regula o processo seletivo interno
destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de Sargentos/Curso
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da PMMG, para o
ano de 2018 (CFS/CSTSP-2018), faz publicar o resultado final do processo seletivo e
convoca o candidato para matrícula, mediante liminar judicial, a saber:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato nº 141.204-8, CB PM NORIVAL FRANCISCO DE
OLIVEIRA JUNIOR, lotado no 54º BPM, concorreu ao processo seletivo interno
destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de Sargentos/Curso
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da PMMG, para o
ano de 2018;

1.2 na 1ª fase do certame, o candidato obteve 87,50 (oitenta e sete e meio)
pontos na prova objetiva e 71,00 (setenta e um) pontos na prova dissertativa, conforme
ato publicado no site do CRS em 28/09/2018. Em continuidade, o candidato foi
convocado para a 2ª fase do processo seletivo, Avaliação Física Militar (AFM), conforme
ato publicado no site do CRS em 28/09/2018;

1.3 no dia 11/10/2018, às 16h32min, foi enviada pelo NAIS da Unidade do
militar, via caixa de mensagem da Seção de Concursos CRS/CFS, a ata de inspeção de
saúde dos militares do 54º BPM, convocados para a AFM, em que consta o nome do Cb
Norival Francisco de Oliveira Júnior como APTO, sem restrição para a realização da
AFM;

1.4 no dia 18/10/2018 (AFM), apto para a realização da avaliação, o
candidato executou a modalidade “abdominal remador”, obtendo 16 (dezesseis)
pontos. Quanto às modalidades “barra fixa” e “corrida de 2.400 m”, o candidato não
as executou, consequentemente obtendo (0) zero pontos, tendo sido eliminado,
conforme publicação do resultado em data de 23/10/2018 no site do CRS;

1.5 em razão disso, o candidato interpôs recurso administrativo,
requerendo em síntese, que fosse amparado face ao art. 9º da Resolução nº 4.642, de
28dez17. O recurso foi INDEFERIDO por não ter amparo legal para o pleito, conforme
publicado no site do CRS, por meio do Despacho Administrativo nº 82/2018-DRH/CRS
no dia 14/11/2018;



1.6 face ao indeferimento do recurso, o candidato ajuizou ação, através do
processo nº 5162662-81.2018.8.13.0024, tendo sido assegurado, mediante liminar
judicial, convocação para a matrícula no CFS/CSTSP-2018;

1.7 no dia 14/11/2018 foi publicado o ato de resultado final e convocação
para matrícula do CFS/CSTSP-2018, sendo que o último candidato convocado
regularmente, dentro do número de vagas previstas no edital, obteve 131,50 (cento e
trinta e um e meio) pontos;

1.8 o candidato em lide, obteve a pontuação final de 103,50 (cento e três e
meio) pontos.

2 RESOLVE

2.1 convocar o candidato nº 141.204-8, CB PM NORIVAL FRANCISCO
DE OLIVEIRA JUNIOR do 54º BPM, para matrícula no Curso de Formação de
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da
PMMG, para o ano de 2018, em cumprimento à decisão judicial, desde que continue
cumprindo os demais requisitos de matrícula conforme o Edital DRH/CRS nº 01/2018, de
18/01/2018.

3 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

3.1 o candidato convocado deverá apresentar para matrícula no dia 10 de
dezembro de 2018, às 08h00, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos
(EFAS), situada a rua Dr. Gordiano, no 123, bairro Prado, em BH/MG. Demais
informações referentes a matrícula encontram-se publicadas no site do CRS e deverão
ser obrigatoriamente observadas pelo candidato.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2018.

(a)Graziela Carpinski Corrêa, Maj PM
Respondendo pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção


