
 

 

ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, 

PARA O ANO DE 2020, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. 

 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, e nos 

termos do Edital DRH/CRS nº 11/2019, de 06 de dezembro de 2019, que regula o 

concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de 

Minas Gerais, inserto no “Minas Gerais” nº 237, de 07 de dezembro de 2019, faz publicar 

o ato de reserva de vaga, mediante decisão judicial, e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O candidato RAULINDO MARTINS DA SILVA NETO, inscrição nº 1567502, concorreu 

às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2020 (CFO/2020); 

1.2 Na 1ª fase do certame1, prova de conhecimentos, o candidato obteve 130,00 (cento 

e trinta) pontos na prova objetiva e 71,00 (setenta e um) pontos na prova dissertativa, 

sendo convocado para a 2ª fase; 

1.3 O candidato foi considerado APTO nos exames de saúde preliminares e 

complementares. No Teste de Capacitação Física (TCF), o candidato 53,00 (cinquenta e 

três) pontos. Ao ser submetido ao exame previsto no subitem 6.22 do edital, o candidato 

foi considerado APTO; 

1.4 Na prova oral e títulos, o candidato foi APROVADO, obtendo 100,00 (cem) pontos na 

 
1 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/260120211942337222.pdf 
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prova oral e 3,00 (três) pontos na prova títulos; 

1.5 O edital regulador do certame previu 144 (cento e quarenta e quatro) vagas para o 

sexo masculino. O candidato em lide foi aprovado em todas as fases do certame e foi 

classificado na 227ª colocação dentre os candidatos masculinos, ou seja, 83ª candidato 

excedente, conforme ato de resultado final2, de 28 de maio de 2021; 

1.6 O último candidato masculino convocado dentro das previstas no edital, conforme ato 

nº 4 de convocação de candidatos excedentes, de 25 de junho de 2021, obteve 272,00 

(duzentos e setenta e dois) pontos. O candidato em lide obteve 257,00 (duzentos e 

cinquenta e sete) pontos; 

1.7 O candidato ajuizou ação, processo nº 5029454-96.2021.8.13.07023, com pedido de 

tutela antecipada, tendo sido indeferida, e contra essa decisão foi interposto Agravo de 

Instrumento nº 1.0000.21.213091-8/001, sendo deferida, a título precário, a tutela 

antecipada recursal para determinar a reserva de vaga. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 Fazer a RESERVA DE VAGA do candidato RAULINDO MARTINS DA SILVA NETO, 

inscrição nº 1567502, para o próximo curso de formação, desde que continue cumprindo 

os requisitos para matrícula previstos no Edital DRH/CRS nº 11/2019, de 06 de dezembro 

de 2019.  

 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022. 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

 
2 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/290520211729474850.pdf 
3 SEI nº 1080.01.0079591/2021-12 
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