
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 61.10/2021-DRH/CRS 
 

 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas 

atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução no 4.452, 

de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital nº 06/2021, de 10 de junho de 

2021, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de 

Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2022 (CFSd 

QPPM/2022), inserto no “Minas Gerais”, nº 115, de 12 de junho de 2021, e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O prazo de inscrições no concurso público para admissão ao Curso de 

Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 

2022 (CFSd QPPM/2022), se encerrou no dia 14 de julho de 2021. 

1.2 Estão inscritos no Concurso 72.869 (setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e 

nove) candidatos, que concorrerão às vagas destinadas às diversas Regiões de 

Polícia Militar do Estado. 

1.3 Dentre os inscritos, 8.307 (oito mil, trezentos e sete) candidatos optaram por 

realizar a prova objetiva no município de Unaí/MG e 2.050 (dois mil e cinquenta) 

optaram por realizar a prova objetiva no município de Barbacena. 
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1.4 Em razão dos protocolos sanitários adotados pela organização do concurso, com 

fim de minimizar os riscos de contágio pela Covid-19, as salas de aplicação de prova 

terão a capacidade reduzida, primando-se por garantir um distanciamento adequado 

entre os candidatos. 

1.5 Foi relatado pelo Comando da 13ª e 16ª RPM que, em razão dos protocolos 

sanitários adotados, que os municípios de Barbacena e Unaí não dispõem de salas 

de aula suficientes para receber todos os candidatos que optaram por realizar a 

prova naqueles municípios. 

1.6 A fim de mitigar os possíveis impactos, foi apresentado pelos Comandos da 13ª 

e 16ª RPM planejamento, indicando, de maneira alternativa, o remanejamento de 

parte dos candidatos que realizariam as provas em Barbacena para o município de 

Antônio Carlos e parte dos candidatos que fariam a prova em Unaí para o município 

de Paracatu, a fim de evitar maiores prejuízos aos candidatos e à execução do 

concurso, por serem as cidades mais próximas, com estrutura adequada e 

suficiente. 

2 RESOLVE: 

2.1 Descentralizar a prova objetiva para os municípios de Antônio Carlos e Paracatu.  

2.2 Informar aos candidatos que optaram por realizar a prova objetiva nos 

municípios de Barbacena e Unaí a redistribuição de parte dos locais de realização 

da prova objetiva, de modo que serão realizadas também nos municípios de Antônio 

Carlos e Paracatu. A redistribuição dos candidatos seguirá a ordem alfabética. O 

endereço exato do local de realização da prova objetiva será disponibilizado no site 

do CRS (www.policiamilitar.mg.gov.br/crs) até o dia 10 de agosto de 2021. 
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2.3 Assegurar, excepcionalmente, aos candidatos que tiverem o município de 

realização da prova objetiva alterado para Antônio Carlos e Paracatu (somente a 

eles) a possibilidade de solicitar a restituição da taxa de inscrição, caso não desejem 

prosseguir no certame. Para realizar a solicitação o candidato deve acessar o 

banner1 disponível na página principal do site do CRS e enviar a solicitação no prazo 

de dois dias úteis, a contar da data de divulgação dos locais de prova. 

 

Belo Horizonte/MG, 06 de agosto de 2021. 

 
 
 

Rodrigo Piassi do Nascimento, Coronel PM 
Diretor de Recursos Humanos 

                                                 
1
 https://www.sistemas2pm.mg.gov.br/Inscricao/RestituicaoTaxa.asp 
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