
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS DE SAÚDE
DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022
(CFO/2022) – MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

O 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 de janeiro

de 2016, e nos termos do Edital DRH/CRS nº 11/2019, de 06 de dezembro de 2019, que

regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2020, inserto no “Minas Gerais” nº 231, de 07 de

dezembro de 2019, faz publicar o ato de convocação para exames médicos, mediante

decisão judicial, e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 O candidato LEONARDO MEDEIROS RIBEIRO, inscrição nº 0001506062,
concorreu às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de

Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2020 (CFO/2020);

1.2 Na 1ª fase, prova de conhecimentos, o candidato obteve 150,00 (cento e cinquenta

pontos) na prova objetiva e 86,00 (oitenta e seis pontos) na prova dissertativa, sendo

convocado para a 2ª fase1;

1.3 No Teste de Capacitação Física (TCF), o candidato obteve 58,00 (cinquenta e oito

pontos)2. Ao ser submetido ao exame previsto no subitem 6.22 do edital, o candidato

foi considerado INAPTO3;

1.4 Na prova oral e títulos, o candidato foi APROVADO, obtendo 70,00 (setenta pontos)

1 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/260120211942337021.pdf
2 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/110220211631199010.pdf
3https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/100720211248527730.pdf
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na prova oral e 00,00 (zero pontos) na prova títulos, por não ter entregue;

1.5 Face à inaptidão, o candidato ajuizou ação, processo nº 5095939-

75.2021.8.13.00244 com pedido liminar, onde foi deferida a tutela de urgência, em caráter

precário, determinando que o autor participe das demais fases do certame;

1.6 O último candidato masculino convocado, conforme Ato de convocação de

excedente5, publicado no dia 25 de junho de 2021, obteve 272,00 (duzentos e setenta

e dois) pontos. O candidato em lide obteve 294,00 (duzentos e noventa e quatro

pontos) pontos.

2 RESOLVE:

2.1 Convocar o candidato LEONARDO MEDEIROS RIBEIRO, inscrição nº

0001506062, para realização do exame de saúde admissional(Controle fisiológico), em

cumprimento à determinação judicial prolatada.

3 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

3.1 Para a realização dos exames de saúde, o candidato deverá observar as

orientações específicas publicadas no dia 03 de janeiro de 2022, no site do CRS, no

que couber6. Devendo encaminhar o resultado do controle fisiológico até o dia 10 de
junho de 2022, sexta-feira, às 17h00min.

Belo Horizonte, 06 de junho de 2022

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção

4 SEI nº 1080.01.0045489/2022-39
5 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/250620211338358990.pdf
6 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/03012022154148480.pdf
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