DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
COMUNICADO nº 03/2021-CRS
CONCURSO - CFO/2020
EDITAL DRH/CRS Nº 11/2020
O Tenente Coronel PM Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção, no uso de suas atribuições
legais e:
1 Considerando
1.1 A prorrogação, até 18 de abril de 2021, da vigência do Protocolo Onda Roxa em Biossegurança
Sanitário-Epidemiológico na Macrorregião Central do Estado, conforme Deliberação do Comitê
extraordinário COVID-19 nº 146, de 07 de abril de 2021, publicada no “Minas Gerais” de 08 de abril
de 2021;
1.2 Como consequência, permanecem vigentes as medidas restritivas à circulação de pessoas e ao
funcionamento de estabelecimentos, como hotéis e restaurantes, inviabilizando momentaneamente a
manutenção do cronograma de execução do Concurso para admissão ao Curso de Formação de
Oficiais (CFO) da PMMG para o ano de 2020, divulgado no Comunicado nº 02/2021-CRS, em 26 de
março de 2021.
2 Resolve
2.1 Suspender o cronograma de atividades do concurso ao CFO/20 divulgado no Comunicado nº
02/2021-CRS (Avaliação dos exames médicos e Entrevistas de devolução e abertura de vistas da
avaliação psicológica), bem como a Prova Oral e Prova de Títulos, inicialmente previstas para ocorrer
nos dias 24 e 25 de abril de 2021;
2.2 Informar aos candidatos que o CRS divulgará novo comunicado no dia 20 de abril de 2021,
atualizando as informações sobre o concurso e o novo cronograma de execução, a depender da
evolução do cenário epidemiológico;
2.3 Dúvidas podem ser sanadas diretamente com o CRS por meio do link “fale conosco” disponível
no portal: www.pmmg.mg.gov.br/crs.
Belo Horizonte, 09 de abril de 2021.
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