
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  MATRÍCULA  NO  CURSO

ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, DO QPPM E QPE, DA POLÍCIA

MILITAR DE MINAS GERAIS,  PARA O ANO DE 2019 (CEFS/2019)  –  TURMA

ÚNICA.

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 o militar nominado no item 2:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o n.  125.431-7,  CB  PM  GILBERTO  DANELON  LEÃO,  interpôs

requerimento administrativo pleiteando que seja feita sua inscrição no CEFS/2019,

conforme edital DRH/CRS n. 05/2019, de 07/06/2019, tendo em vista que, conforme

BGPM n. 66, de 03 de setembro de 2019, foi promovido à graduação de Cabo PM,

pelo critério Tempo de Serviço, a partir de 06 de abril de 2009;

1.2  o  pedido  do  candidato  possui  amparo  legal  e  ocorreu  de  forma

tempestiva, sendo deferido conforme Despacho Administrativo n. 90/19-DRH/CRS,

de 05 de setembro de 2019.
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2 RESOLVE:

2.1  publicar  o  ato  complementar  de  convocação  para  matrícula  no

CEFS/2019.

2.2 militar convocado para matrícula no CEFS/2019 – Turma Única:

NÚMERO GRAD. NOME UNIDADE
125.431-7 CB PM GILBERTO DANELON LEÃO 1º BPM/1ª RPM

3 ORIENTAÇÕES:

3.1 o militar convocado que preencher os requisitos deverá 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 08h00min do dia 06 de setembro de 2019 – sexta-feira,

trajando  o  uniforme  C1,  com  boina  (conforme  catálogo  de  fardamento  da

PMMG), desarmado, onde deverá 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 exigências contidas no edital regulador do certame;

3.3 é de responsabilidade da Unidade do militar conferir se o candidato

satisfaz as condições para a matrícula e a Unidade Executora do curso realizará a

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

Unidade de origem do militar;
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3.4 o ofício padrão do militar convocado deverá ser encaminhado para a

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

4 PROGRAMAÇÃO:

DATA ATIVIDADE RESPONSÁVEL LOCAL/MEIO
05/09/19

a
06/09/19

Envio  da  cópia  do  ofício
padrão (digital)

Unidades
PA

(Ensino/EFAS)

06/08/19

Prazo  máximo  para  remessa
à  Unidade  Executora  do
Curso,  do  relatório  médico
relativo  aos  militares
dispensados  definitivamente
(PDF ou digitalizado)

Unidades
PA

(Ensino/EFAS)

06/09/19
Matrícula/Apresentação  dos
candidatos/Início do curso

EFAS
Secretaria

EFAS

 OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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	BELO HORIZONTE/MG
	OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
	Senhor Comandante, boa tarde. 
Trata-se de ato de convocação de militar para o CEFS em caráter de excepcionalidade, vez que o n. 125.431-7, CB PM GILBERTO DANELON LEÃO, foi promovido recentemente, porém após o período de convocação para o CEFS, pelo critério de tempo de serviço, havendo previsão legal para a efetivação de sua convocação.
Solicito vossa assinatura, para que possamos publicar o ato, efetivando todos os seus efeitos.

Respeitosamente, 

Ten Cel Ivana
Chefe do CRS




