
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE (TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA)

DO  PROCESSO  SELETIVO  INTERNO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE

FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS/CURSO  SUPERIOR  DE  TECNOLOGIA  EM

SEGURANÇA PÚBLICA DO QPPM E DO QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS

GERAIS,  PARA  O  ANO  DE  2020  (CFS/CSTSP-2020)  –  MEDIANTE  LIMINAR

JUDICIAL

O  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E

SELEÇÃO no  uso  de  suas  atribuições  legais,  tendo  em  vista  a  autorização

concedida pela Resolução nº 4.452 de 14 de janeiro de 2016, e considerando o

Edital DRH/CRS nº 02/2020, de 17 de fevereiro de 2020, que regula o processo

seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de

Sargentos/Curso Superior  de Tecnologia  em Segurança Pública  do QPPM e do

QPE da PMMG, para o ano de 2020 (CFS/CSTSP-2020), e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato nº 173.337-7,  SD 1ª CL PM ABRAÃO LUCAS PEREIRA,  concorreu às

vagas  do  processo  seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de

Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE

da PMMG, CFS/CSTSP-2020, vagas para o QPPM;

1.2  na  1ª  fase,  o  candidato  obteve  pontuação  correspondente  a  80,00  (oitenta)

pontos na prova objetiva e 77,00 (setenta e sete) pontos na prova dissertativa;
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1.3 face a aprovação na 1ª fase do certame, o candidato foi convocado no dia 28 de

dezembro de 2020 para a 2ª fase do processo seletivo (Avaliação Física Militar –

AFM), que é composta de Avaliação Médica (AM)/Controle Fisiológico (CF) e do

Teste de Capacitação Física (TCF);

1.4  O TCF foi realizado em três dias, 11, 12 e 13 de janeiro de 2021, na pista de

atletismo da APM, situada na Rua Diábase,  nº  320,  bairro  Prado,  nesta Capital,

oportunidade em que o candidato não compareceu por ter sido considerado inapto

no Controle Fisiológico, em razão de moléstia profissional, devidamente amparada

em Atestado de Origem, e estar cumprindo licença médica de 120 (cento e vinte), a

partir de 10 de dezembro de 2020, homologada pela Junta Central de Saúde;

1.5 em decorrência  da  inaptidão no CF e  da ausência  no  TCF,  o  candidato  foi

eliminado do certame, conforme prevê o edital regulador, subitens 2.21 e 2.22:

6.21 O Controle Fisiológico (CF) terá caráter eliminatório e será realizado na
própria Unidade a que pertencer o candidato ou em Unidade que a apoie. O
resultado deve ser publicado em Boletim Interno (BI) da Unidade do militar.
6.21.1 O prazo de validade para o CF será de, no máximo, 30 (trinta) dias,
antecedendo a data prevista para o TCF.
6.22 Para submissão ao TCF é obrigatório o candidato realizar o Controle
Fisiológico e ser considerado APTO. A Unidade do Militar deverá comprovar
a aptidão do candidato encaminhando ao CRS os dados do BI em que foi
publicado  o  resultado  de  apto  ou  inapto  para  o  TCF,  via  painel
administrativo  (Seção  de  Concursos  CRS/CFS),  até  o  dia  25/09/2020.O
descumprimento  de  tal  prazo  ensejará  na  eliminação  do  candidato  do
certame

1.6 face a eliminação no certame, o candidato ajuizou ação, Mandado de Segurança

Cível, processo nº 5000046-30.2021.8.13.0518, requerendo a concessão da liminar,

que foi deferida ao impetrante, determinando sua submissão ao TCF até o término
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 da condição impeditiva, o qual deverá ser comprovado por atestado médico a ser

apresentado pelo candidato à administração do concurso, no prazo de até 30 (trinta)

dias, contado a partir do fim da licença temporária  concedida em 10 de dezembro

último, para as providências subsequentes.

2. RESOLVE:

2.1 assegurar  a  convocação do  nº  173.337-7,  SD 1ª  CL PM ABRAÃO LUCAS

PEREIRA, para realizar a 2 ª fase do processo seletivo (AFM), em cumprimento à

decisão judicial;

2.2 ao término da condição impeditiva, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a

partir do fim da licença concedida em 10 de dezembro de 2020, o candidato deverá

submeter-se a novo Controle Fisiológico, conforme estabelecido nos subitens 2.21 e

2.22 no edital, para que, estando apto, possa ser agendado o TCF.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2021

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

Paulo Henrique, 2º Sgt PM
Aux. CRS/3 – Seção de Concursos




