
ATO DE RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO
AOS CURSOS DE PILOTO PRIVADO DE AVIÃO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES
AÉREAS E PILOTO PRIVADO DE HELICÓPTERO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES
AÉREAS PARA O ANO DE 2018 – MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.

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 4.452, de 14/01/2016, e nos termos do Edital DRH/CRS nº
03/2018, de 23/03/2018, que regula o processo seletivo interno destinado a selecionar
candidatos para os Cursos de Piloto Privado de Avião/Comandante de Operações Aéreas e
Piloto Privado de Helicóptero/Comandante de Operações Aéreas da Polícia Militar de Minas
Gerais, para o ano de 2018, faz publicar o resultado final, mediante liminar judicial, a saber,
e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato nº 130.736-2, CAP PM MARCELO RODRIGUES DA SILVA,
lotado no 40º BPM, inscreveu-se no concurso interno para admissão ao curso de piloto
privado de avião/comandante de operações aéreas, para o ano de 2018, mediante liminar
judicial;

1.2 a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com valor de 120
(cento e vinte) pontos, teve 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, contendo cada
questão, 04 (quatro) alternativas de resposta, conforme determina o edital;

1.3 o subitem 5.16 do edital do certame prevê, ipsis litteris, que:

Será considerado aprovado na 1ª fase o candidato que obtiver
o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à
prova objetiva.

1.4 na primeira fase do certame, o candidato obteve 69,00 (sessenta e nove)
pontos na prova objetiva, portanto, não atingiu a nota mínima para aprovação, que era de
72,00 (setenta e dois) pontos, conforme ato publicado no site do CRS no dia 24 de maio de
2018, não tendo sido convocado para a fase seguinte;

1.5 para a segunda fase, foram convocados os candidatos melhores
classificados e não eliminados na 1ª fase ( prova objetiva), na proporção de 3,0 (três)
candidatos por vaga, prevista no subitem 3.1 do edital, obedecendo à ordem de
classificação, sendo incluídos todos os candidatos porventura empatados na nota de corte.
A nota de corte dos candidatos que prosseguiram no certame foi de 78,00 (setenta e oito)
pontos;

1.6 o candidato alega, em síntese, que interpôs 03 (três) recursos contra o
gabarito preliminar com o escopo de anular as questões 20, 23 e 24. O recurso referente a
questão 20 foi indeferido e, os demais não foram conhecidos por contrariar o subitem
8.1.2, consoante ato publicado no site do CRS no dia 24 de maio de 2018;

1.7 em razão disso, o candidato interpôs nova ação judicial, que aportou
neste Centro em 11 de junho de 2018, através do processo nº 5004098-62.2018.8.13.0231,
tendo sido assegurado, mediante liminar judicial, sua continuidade no certame;

1.8 face ao disposto no subitem 1.7 deste ato, o candidato foi convocado para
submissão à 2ª fase (avaliação física militar) do processo seletivo interno, obtendo 102,00
(cento e dois) pontos, conforme ato publicado em 13 de junho de 2018 no site do CRS.
Como pontuação final, o requerente obteve nota relativa a 174,00 (cento e setenta e quatro)
pontos;



1.9 Após aferição dos resultados, verifica-se que o último candidato
classificado, obteve nota final correspondente a 195,00 (cento e noventa e cinco) pontos;

1.10 em 05 de julho de 2018, aportou neste Centro, ordem judicial
determinando a matrícula e frequência do requerente no curso de piloto, independentemente
da nota obtida na 1ª fase.

2 RESOLVE

2.1 face ao disposto no subitem 1.10 deste ato, convocar o candidato nº
130.736-2, CAP PM MARCELO RODRIGUES DA SILVA, para matrícula do processo
seletivo interno para admissão aos cursos de piloto privado de avião/comandante de
operações aéreas e piloto privado de helicóptero/comandante de operações aéreas, para o
ano de 2018, em cumprimento à decisão judicial.

3 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

3.1 o candidato convocado deverá apresentar, no dia 30 de julho de 2018, às
08h30min, no COMAVE, sito à Rua dos Hangares, nº. 50, Bairro Itapoã, Pátio Norte, Aeroporto da
Pampulha, Belo Horizonte/MG, os seguintes documentos, em original e cópia:
a) carteira de identidade expedida pela PMMG;
b) comprovante de conclusão do ensino médio;
c) título de eleitor;
d) 01 foto 3X4 colorida, fundo branco, recente;
e) ofício padrão confeccionado nos termos da Instrução de Recursos Humanos nº 198/01 – DRH, que
deverá, inclusive, contemplar a comprovação da experiência de 02 (dois) anos no serviço operacional
do candidato, alínea “b” do subitem 2.1 do edital;
f) Comprovante de que possui Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 2ª Classe, apropriado ao
curso para o qual estiver realizando a matrícula (Piloto Privado de Avião – PPA – ou Piloto Privado de
Helicóptero – PPH), podendo tal comprovante ser o extrato da consulta de licenças e habilitações
técnicas no site da ANAC, no site http://www2.anac.gov.br/consultasdelicencas/consultas2.asp,
impresso.

3.2 para ser matriculado, o candidato deve ser considerado "APTO PARA CURSO"
em Inspeção de Saúde nos termos da Resolução Conjunta nº 4.278, de 10/10/2013;

3.3 o não atendimento de quaisquer dos requisitos listados nos subitens 2.1 e 9.2 do
edital implicará na perda do direito à matrícula;

3.4 o documento relacionado na alínea “f” do subitem 3.1 deste ato é imprescindível à
efetivação da matrícula, e o candidato que não possuir CMA (mínimo de 2ª Classe) válido na data da
matrícula, terá a matrícula indeferida e será eliminado do certame;

3.5 caberá à Unidade executora do curso conferir se os candidatos satisfazem as
condições exigidas para a matrícula, devendo comunicar os casos de indeferimento de matrícula
imediatamente ao CRS, para efeito de convocação de substituto, se houver;

3.6 a Inspeção de Saúde de que trata o subitem 2 será realizada na Unidade do
candidato, num período equivalente aos últimos 05 (cinco) dias úteis antes do início do curso, com
publicação do resultado no Boletim Interno da Unidade.

Belo Horizonte/MG, 10 de julho de 2018

(a)GRAZIELA CARPINSKI CORRÊA, MAJ PM
RESP. P/ CHEFIA DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


