
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  800/13 – DRH/CRS

  
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições previstas no artigo 26, do Decreto nº 
18.445, de 15abr77 (R-100), tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 
2012, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  os candidatos  ao  CFO/2013,  abaixo  listados,  ajuizaram 
ação  objetivando  o  prosseguimento  nas  demais  etapas  do  certame,  o  que  lhes  foi 
concedido liminarmente:

Ord. Nome do Candidato Número do Processo

1 Fábio Lúcio da Silva 1698433-10.2013.8.13.0024

2 Paulo Ferreira da Silva 1698680-88.2013.8.13.0024

3 Pedro Henrique de Araújo Silva 0129706-64.2013.8.13.0027

4 Rafael Machado Reis Moretzsohn Moraes 1701138-78.2013.8.13.0024

5 Taylor do Nascimento Brito 0099316-72.2013.8.13.0525

6 Wagner Ramos Pereira 1698698-12.2013.8.13.0024

7 Wellington Franco Duarte Júnior 1698482-51.2013.8.13.0024

2 RESOLVE:

2.1 convocar os candidatos citados acima a comparecem para: 

2.1.1 realização da 3ª Fase (Teste de Capacitação Física) do 
Concurso Público para o CFO/2013, que ocorrerá no dia 11/06/2013 - terça-feira, com 
chamada para todos os candidatos às 08:30h no Centro de Recrutamento e Seleção da 
PMMG – CRS, sito à Rua dos Pampas nº 701, bairro Prado, nesta capital;

2.2.2 realização da 4ª Fase (Prova de Títulos e Prova Oral)  do 
Concurso Público para o CFO/2013, que ocorrerá no dia  12/06/2013 – quarta-feira 
com  chamada  para  todos  os  candidatos  às  07:00h,  em  sala  de  aula,  na  Escola  de 
Formação de Soldados da PMMG (EFSd), sito à Rua Dr. Gordiano nº 123, bairro Prado, 
nesta Capital

2.2 orientar  aos  candidatos  sobre a  realização da 3ª fase – 
Teste de Capacitação Física: 

1.  Todos  os  candidatos  deverão  portar  documento  de  identidade  com  assinatura  e 
fotografia  que permita  sua perfeita  identificação,  sem a qual  não poderão realizar  os 
testes.

2.  Recomenda-se  aos  candidatos  civis  apresentarem-se com trajes  adequados  para  a 
prática de atividades físicas.



3. Os candidatos militares da PMMG e do CBMMG deverão apresentar com uniforme de 
educação física completo, sendo autorizado o uso de tênis diverso do uniforme durante a 
realização dos testes.

4. O Controle Fisiológico (CF), para os candidatos da PMMG e do CBMMG será realizado na 
própria Unidade a que pertencer o candidato, ou em Unidade que a apoie, e publicado no 
BI da Unidade do militar.

5. Para submissão ao TCF, os militares da PMMG e do CBMMG, será obrigatório comprovar 
a submissão ao CF e apresentar cópia do BI à Comissão de aplicação, na data prevista 
para sua realização, sem a qual o candidato não poderá realizá-lo.

6.  O candidato  só  poderá deixar  o  local  de  aplicação do  teste  e  deslocar-se de uma 
modalidade para o local de outra, acompanhado de um militar da comissão.

7. A soma da pontuação obtida pelo candidato nas provas do TCF, cujo valor máximo será 
de  80  (oitenta)  pontos,  corresponderá  a  sua  nota  total  nessa  fase.  Somente  serão 
atribuídos  pontos  aos  exercícios  realizados  de  forma  correta,  na  conformidade  da 
Resolução nº 3.222, de 24/09/1996 e alterações.

8. O candidato que não atingir o índice mínimo de 12 (doze) pontos em qualquer uma das 
provas do TCF será considerado  INAPTO nesta fase e automaticamente eliminado do 
processo seletivo.

2.3 orientar  aos  candidatos  sobre a  realização da 4ª fase – 
Prova de Títulos e Prova Oral: 

2.3.1 a 4ª fase do concurso será dividida em 02 (duas) etapas, compostas por prova de 
títulos e prova oral e será realizada no dia 12/06/2013-Qua, com chamada para todos 
os candidatos às 07:00h, em sala de aula, na Escola de Formação de Soldados (EFSd), 
sito à Rua Dr. Gordiano, nº 123, Bairro Prado, nesta Capital; 

2.3.1.1 - 1ª ETAPA: PROVA DE TÍTULOS:

2.3.1.1.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, terá o valor de 00 (zero) a 40 
(quarenta) pontos, observando: 

Diploma Pontos

a)  graduação  em curso  superior,  oficialmente  reconhecido  pelo  órgão 
federal de ensino, excetuado o de ingresso na carreira

05  (cinco) 
pontos

b) especialização universitária em nível de pós-graduação, ”lato sensu”
05  (cinco) 
pontos

c) mestrado universitário, oficialmente reconhecido 10  (dez) 
pontos

d) doutorado, oficialmente reconhecido
20  (vinte) 
pontos

2.3.1.1.2 A pontuação dos títulos limitar-se-á a um diploma na respectiva alínea. Nenhum 
candidato excederá a pontuação prevista na respectiva área (graduação, especialização 
universitária em nível de especialização e doutorado);

2.3.1.1.3 Somente serão considerados os títulos obtidos pelos candidatos, comprovados 
documentalmente, até a data fixada para sua apresentação;

2.3.1.1.4 A documentação referente aos títulos poderá será entregue, pessoalmente pelo 
candidato,  no  dia  12/06/2013,  quando  for  submetido  a  prova  oral  ou  poderá  ser 
entregue por meio do seu procurador legalmente constituído, no Centro de Recrutamento 



e Seleção (CRS), sito à Rua dos Pampas, nº 701, Bairro Prado, até o dia 12/06/2013.

2.3.1.1.5 Os  títulos  entregues  de  forma  contrária  ao  disposto  no  edital  não  serão 
analisados;

2.3.1.1.6 Quanto  aos  diplomas  dos  títulos  de  formação  acadêmico-profissional,  o 
candidato deverá entregar por meio de cópias, desde que autenticadas em cartório. Não 
serão recebidos documentos originais. Os documentos deverão ser juntados em um 
único volume e preenchido da seguinte forma:
Ao Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar de Minas Gerais -  CRS

Nome completo do candidato:

Número de inscrição:

Concurso: Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais para o ano de 2013 – (CFO/2013) – PROVA DE TÍTULOS

2.3.1.2 - 2ª ETAPA: PROVA ORAL 

2.3.1.2.1 A prova oral, de caráter eliminatório, valerá 100 (cem pontos) e constará nas 
seguintes áreas temáticas:

-  Direito Penal;
-  Direito Processual Penal;
-  Direito Constitucional;
-  Direito Penal Militar;
-  Direito Processual Penal Militar;
-  Direito Administrativo.

2.3.1.2.2 A previsão da realização da prova oral é de aproximadamente 06 (seis) horas, 
ou seja de 07:00 às 13:00h. Os candidatos não poderão deixar o local de realização da 
prova até que tenham terminado a prova oral. O candidato poderá levar lanche.

2.3.1.2.2 Os candidatos  militares  da  PMMG e  do  CBMMG poderão comparecer  para  a 
realização da prova oral em trajes civis. Se fardado, deverá estar desarmado.

2.3.1.2.3 Cada candidato será arguido sobre conteúdos previstos no subitem 4.1 deste ato 
e terá, no máximo, 20 (vinte) minutos para a realização da prova oral.

2.3.1.2.4 A prova oral será gravada pela Comissão de Concurso, podendo o candidato 
requerer cópia desta gravação, para fins exclusivos de interposição de recurso, e no prazo 
deste.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  07  de junho de 2013.

          (a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS


	
	CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  800/13 – DRH/CRS


