
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO

CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS

GERAIS (QPPM), PARA O ANO DE 2017 (CFSd QPPM/2017) – VAGAS PARA

RMBH, 17ª RPM E 18ª RPM - MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

O  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 4.452, de 14 de janeiro de 2016,

tendo em vista o disposto no edital DRH/CRS n° 13/2016, de 22 de agosto de 2016,

publicado no “Minas Gerais” nº 152, de 23 de agosto de 2016 e suas retificações

(Minas Gerais nº 232, de 23 de dezembro de 2016), que regula o concurso público

para  admissão  ao Curso  de  Formação de Soldados  da  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais para o ano de 2017 (CFSd QPPM/2017), em observância à Constituição da

República  Federativa  do Brasil,  de  05 de outubro  de 1988,  bem como à  Lei  nº

12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato WALISTON LUIZ FERNANDES FREITAS, inscrição nº MG8508505,

concorreu às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de

Soldados  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  para  o  ano  de  2017  (CFSd

QPPM/2017), vagas para 18ª RPM;

1.2 na  1a fase  do  certame,  o  candidato  obteve  62,50  (sessenta  e  dois  vírgula

cinquenta) pontos na prova I (objetiva) e 74,00 (setenta e quatro) pontos na prova II

(dissertativa).  Na  2a fase,  referente  ao  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF),  o

candidato obteve 73,00 (setenta e três) pontos. Nos exames de saúde preliminares e

complementares e na avaliação do subitem 6.54 o candidato foi APTO. Contudo, foi

considerado INAPTO na avaliação prevista no subitem 6.23 do edital;
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1.3 o  candidato  ajuizou  ação  ordinária,  processo  5003337-47.2016.8.13.0313,

requerendo a antecipação de tutela para que fosse determinada sua convocação

para  o  Teste  de Capacitação Física  (TCF),  sem prejuízo da convocação para  a

avaliação  psicológica  e  toxicológica  e,  caso  aprovado,  pudesse  prosseguir  nas

demais etapas do certame, com posterior matrícula no Curso de Formação;

 

1.4 o douto magistrado da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de

Ipatinga,  indeferiu  o  pedido  de  antecipação  de  tutela.  Em  sentença  foi  julgada

procedente a pretensão inicial,  extinguindo o feito  com resolução de mérito,  nos

termos do art.  487, I,  do CPC, para declarar a nulidade do ato administrativo de

eliminação  do  candidato  no  certame  e  determinar  sua  convocação  no  próximo

processo  seletivo  destinado  ao  provimento  do  cargo  de  soldado,  continuando  a

participar do concurso na exata fase em que foi eliminado;

1.5 o Estado apelou e a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em acórdão, negou

provimento ao recurso. A decisão transitou em julgado.

1.6 em cumprimento à determinação judicial, o candidato prosseguiu no certame e

foi aprovado em todas as fases, obtendo pontuação final de 135,50 (cento e trinta e

cinco  vírgula  cinquenta)  pontos.  Conforme  ato  de  resultado  final  do  certame,

publicado no site do CRS em 25 de agosto de 2027, o último candidato classificado

dentro do número de vagas regulares, obteve 121,50 (cento e vinte e um vírgula

cinquenta)  pontos.  Posteriormente,  todos  os  candidatos  excedentes  foram

convocados  para  matrícula,  de  acordo  com ato  de  convocação  dos  excedentes

publicado no site do CRS, no dia 05 de setembro de 2017.

2. RESOLVE:

2.1 ante ao exposto nos subitens 1.4, 1.5 e 1.6 deste ato, fazer a reserva de vaga do

candidato,  WALISTON  LUIZ  FERNANDES  FREITAS,  inscrição  MG8508505,  no

próximo  Curso  de  Formação  de  Soldados,  em cumprimento  de  decisão  judicial,Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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desde que continue cumprindo os requisitos de matrícula conforme prevê o Edital

DRH/CRS nº 13/2016, de 22 de agosto de 2016;

2.2 o candidato deverá acompanhar no site  https://www.policiamilitar.mg.gov.br/crs  ,  

a  convocação  para  matrícula  do  próximo  Curso  de  Formação  de  Soldados

equivalente.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2020.

Glauco Vinícius de Vasconcelos Souza, Maj PM
Resp. P/ Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção
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	Senhor Maj Glauco, bom dia! 

O documento já passou pela Assessora Jurídica (Dra. Kênia) e refere-se a ato de reserva de vaga para o próximo curso de soldados da 18ª RPM.

Respeitosamente, 

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




