
 

 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS DO CONCURSO 

CFSD/2019 - VAGAS PARA O INTERIOR 

(4ª A 19ª RPM) 

 

 

 

CONSIDERANDO que o reconhecimento do Estado de Calamidade Pública no 

Estado, decorrente do surto de doença respiratória causada pelo agente 

Coronavírus – Covid-19, fez com que o Comando da Instituição adotasse medidas 

específicas de prevenção ao contágio e implementasse políticas de enfrentamento e 

distanciamento social, entre elas, a suspensão das etapas do concurso para 

admissão ao Curso de Formação de Soldados (CFSd) /2019- vagas para o Interior 

do Estado. 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 4.675/2018, de 28 de junho de 2018, alterada 

pela Resolução nº 4.781/2019, de 26 de fevereiro de 2019, e pela Resolução nº 

4.951, de 30 de julho de 2020, estabelece que o Curso de Formação de Soldados – 

CFSd/2019, será realizado no período entre outubro de 2020 e junho de 2021, no 

Interior do Estado. 

CONSIDERANDO que o Memorando Circular nº 10.248.3/2020 – EMPM, de 31 de 

julho de 2020, determina a retomada gradual e segura do CFSd/2019, destinado às 

Unidades do interior do Estado, regulado pelo Edital DRH/CRS n. 06/2018, de 29 de 

junho de 2018, buscando resguardar a segurança de todos os envolvidos, 

observando-se a adoção de rígidos protocolos sanitários para mitigar a possibilidade 

de contágio pelo agente Coronavírus (Covid-19). 
Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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O Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) comunica o cronograma das principais 

atividades, até o resultado final do concurso, a saber: 

DATA ATIVIDADES 

13ago2020 

Publicação das orientações para impetrar recursos contra o 

resultado dos exames de saúde, conforme subitem 8.1.3 do 

edital regulador do certame. 

20ago2020 
Publicação do Ato de Resultado da Avaliação Psicológica e 

demais orientações pertinentes. 

25set2020 
Publicação do Ato de Resultado Final do CFSd/2019, 

destinado às Unidades do interior do Estado. 

01out2020 
Matrícula no CFSd/2019, destinado às Unidades do interior 

do Estado. 

 

Os candidatos devem continuar atentos às futuras informações que serão 

disponibilizadas pelos meios de Comunicação Oficial da PMMG. 

 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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