
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPPM/2014), VAGAS PARA A 3ª RPM, MEDIANTE
LIMINAR JUDICIAL.

A TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no
uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de
14/01/2016 e considerando o disposto no edital DRH/CRS n° 14, de 11 de dezembro de 2012, publicado
no “Minas Gerais” nº 232, de 13 de dezembro de 2012, 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
2014 (CFSd QPPM/2014), faz publicar ato de reserva de vaga de candidata, mediante liminar judicial, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 a candidata inscrição n. 0434787644, JULIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, concorreu
às vagas para o concurso CFSd QQPM/2014- RMBH, vagas para a 3ª RPM;

1.2 na 1ª fase, obteve 160,00 (cento e sessenta) pontos na prova objetiva e 73,00 (setenta e
três) pontos na prova dissertativa;

1.3 na 2ª fase, foi considerada INAPTA nos Exames de Saúde Preliminares e APTA nos
Exames de Saúde Complementares;

1.4 em virtude da inaptidão no exame clínico, a candidata impetrou recurso administrativo,
tendo sido INDEFERIDO através do Despacho Administrativo n. 950/13-DRH/CRS, publicado em
20/09/2013;

1.5 a candidata ajuizou ação através do processo n. 51528756220178130024, tendo sido
aportado neste Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), através do ofício n. 632/18 - Advocacia Geral
do estado (AGE), cumprimento de determinação judicial, para que a requerente, fosse convocada para
as demais fases do certame;

1.6 em prosseguimento nas demais fases do certame, a candidata obteve os seguintes
resultados: 63,00 (sessenta e três) pontos no TCF e INDICADA na Avaliação Psicológica;

1.7 a candidata obteve a pontuação final (Nota Prova I + TCF) de 223 (duzentos e vinte e três)
pontos;

1.8 no resultado final do certame, a última candidata classificada regularmente totalizou 209
(duzentos e nove) pontos, ato publicado em 10/12/2013. Para esse certame, foram convocados os
candidatos excedentes, tendo a última candidata classificada totalizado 205,00 (duzentos e cinco)
pontos, ato publicado em 10/01/2014.

2 RESOLVE

2.1 fazer a reserva de vaga da candidata, JULIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, inscrição
n. 0434787644, para o Curso de Formação de Soldados, em cumprimento da decisão judicial, desde que
continue cumprindo os requisitos de matrícula conforme o Edital DRH/CRS nº 14/2016, de 11 de
dezembro de 2012.

Belo Horizonte, 08 de junho de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


