
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO PROCESSO SELETIVO
INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS / CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA DO QPPM E DO QPE DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2017 (CFS/CSTSP-2017)

A TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 08/2016, de 27
de maio de 2016, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar
de Minas Gerais, para o ano de 2016 (CFS/CSTSP-2016), e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato inscrição nº 162.260-4, SD PM NAHRON MOREIRA SANTANA, lotado
no 41º BPM/1ª RPM, concorreu às vagas para o concurso interno CFS/CSTSP-2016;

1.2 na 1ª fase o candidato obteve 145,00 (cento e quarenta e cinco) pontos na Prova I e
88 (oitenta e oito) pontos na Prova II, permanecendo na 29ª colocação entre os candidatos
excedentes;

1.3 no dia 25 de novembro de 2016 foram convocados 48 (quarenta e oito) candidatos
excedentes para o CFS/2016 QPPM, conforme ato de convocação para matrícula constante no site
do CRS;

1.4 o candidato foi submetido ao controle fisiológico, sendo considerado inapto para
curso, conforme ata nº 48.4/16-NAIS CSC-PM/DAL, com posterior publicação em BI nº 45 do 41º
BPM, de 01 de dezembro de 2016;

1.5 a inaptidão foi proveniente de um acidente ocorrido em serviço no dia 17 de
novembro de 2016, impossibilitado o candidato, temporariamente, de ser considerado apto para
curso na inspeção de saúde;

1.6 o art. 121, §1º da Resolução nº 4210/2010, que dispõe das Diretrizes da Educação
da Polícia Militar, estabelece ipsis litteris:

Art. 121. Serão matriculados nos cursos da PMMG os candidatos convocados
ou regularmente inscritos, aprovados e classificados nos concursos de
admissão ou nos processos seletivos, dentro do limite das vagas previstas.
§ 1º O candidato que, regularmente aprovado em processo seletivo e
classificado no limite de vagas, estiver temporariamente impedido de
matrícula, em virtude de sua condição física, de doença sua ou de
dependente seu (situação que deve ser atestada por oficial QOS da PMMG da
especialidade correspondente ao problema em questão), terá sua matrícula
assegurada (…) (g.n)

1.7 em 30 de dezembro de 2016, conforme ato publicado no site do CRS, o candidato
teve assegurada reserva de vaga para o próximo CFS/CSTSP.

2 RESOLVE

2.1 convocar o candidato inscrição nº 162.260-4, SD PM NAHRON MOREIRA
SANTANA, para matrícula do CFS/CSTSP-2017, em cumprimento a reserva de vaga assegurada,
desde que continue preenchendo os demais requisitos para matrícula, conforme o Edital DRH/CRS
nº 08/2016, de 27 de maio de 2016.



3 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

3.1 o candidato convocado, deverá acompanhar as orientações específicas para
efetivação da matrícula no curso CFS/CTSTSP-2017, publicadas em 10/11/2017 no site
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/crs.

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2017

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


