ATO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO CONCURSO
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO
QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE
2016 (CFSd QPPM/2016)
A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, e considerando o
disposto no edital DRH/CRS n° 03, de 18 de março de 2015, publicado no “Minas Gerais”
nº 53, de 20 de março de 2015, que regula o concurso público para admissão ao Curso
de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o
ano de 2016 (CFSd QPPM/2016), e:
1 CONSIDERANDO QUE:
1.1 PATRICIA BARBARA LIDUARIO, CI nº MG17258482, candidata ao
concurso CFSd QPPM/2016, foi aprovada na 1ª fase, com 125,00 (cento e vinte e cinco)
pontos;
1.2 foi convocada para a 2ª Fase e considerada APTA na 2ª Fase (Exames
de Saúde);
1.3 foi convocada para a 3ª Fase (Teste de Capacitação Física) e foi
considerada AUSENTE na referida fase, por encontrar-se em período gestacional e
impossibilitada de realizar qualquer teste físico;
1.4 a candidata impetrou ação judicial que garantiu sua permanência no
certame, de forma que seja convocada para a realização dos testes físicos – 3ª Fase, com
período mínimo de intervalo de 6 meses após o nascimento de seu filho.

2 RESOLVE:
2.1 Em cumprimento à decisão judicial, garantir a convocação para a 3ª
Fase do certame de PATRICIA BARBARA LIDUARIO, CI nº MG17258482, candidata ao
concurso CFSd QPPM/2016;
2.2 a candidata deverá entrar em contato com o Centro de Recrutamento e
Seleção tão logo se completem seis meses da realização do parto de cuja gestação se
encontra em curso, com a finalidade de fazer a notificação a respeito do nascimento da
criança;
2.3 após notificar o Centro de Recrutamento e Seleção, a candidata deverá
acompanhar no site https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/principal.action a
convocação para a 3ª Fase.

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2016.

(a) Graziela Carpinski Correa, Maj PM
Resp. p/ Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção

