
ATO  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  A  2ª  FASE  (AVALIAÇÃO  FÍSICA  MILITAR)  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 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 14/01/2016, 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 a
convocação para a 2ª fase, 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 aos cursos 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, tem valor de 120
(cento e vinte) e teve 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, contendo cada questão 04
(quatro) alternativas de resposta, consoante 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 próxima fase;

1.5  para  a  segunda  fase  do  certame  foram  convocados  os  candidatos
melhores classificados e não eliminados na 1ª fase (Prova de Conhecimentos - 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 prosseguem 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 da prova de geografia
por não concordar com as respostas dos gabaritos da prova de conhecimentos;

1.7 a comissão de análise de recursos após criteriosa avaliação, emitiu os
pareceres dos recursos interpostos:  questão 20 indeferido,  questões 23 e 24 não foram
conhecidos – por contrariar o subitem 8.1.2, consoante ato publicado no site do CRS no dia
24 de maio de 2018;



1.8  face ao  indeferimento  e  não  conhecimento  dos  recursos,  o  candidato
interpôs nova ação judicial, que aportou neste Centro em 11 de junho de 2018, processo nº
5004098-62.2018.8.13.0231,  tendo  sido  assegurado,  mediante  liminar  judicial,  o
prosseguimento no certame;

1.9  em  11  de  junho  de  2018  o  candidato  enviou  através  do  Painel
Administrativo,  Crs1/juridico,  mensagem  de  protocolo  nº  201806000859976-1806,
requerendo a confirmação da participação na avaliação físico militar no dia 12 de junho de
2018;

1.10 a AET da unidade do candidato enviou no dia 07 de junho de 2018 o
resultado  do  Controle  Fisiológico  para  o  COMAVE,  por  meio  de  mensagem  no  Painel
Administrativo,  protocolo  nº  201806000758166-1806,  constando  o  resultado  “apto”  para
TAF.

2 RESOLVE

2.1  face  ao  disposto  nos  subitens  1.8,  1.9  e  1.10  deste  ato,  convocar  o
candidato nº 130.736-2, CAP PM MARCELO RODRIGUES DA SILVA, para submissão a 2ª
fase (avaliação física militar)  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 TCF será realizado em 02 (dois) dias, 12 e 13 de junho de 2018, com
chamada para todos os candidatos, às 08h, em ambos os dias, na pista de atletismo da
APM, situada à Rua Diábase, no 320, bairro Prado, nesta Capital. No dia 12/06/2018, os
candidatos realizarão as provas de natação, shuttle run, força muscular de abdômen e salto
de plataforma em piscina. No dia 13/06/2018, realizarão as provas de força muscular dos
membros superiores, equilíbrio e resistência aeróbica (2.400m). O resultado será publicado
no dia 13/06/2018;

3.2  para  a  realização  de  todas  provas que constituem a Avaliação  Física
Militar – 2ª Fase, os candidatos deverão se apresentar para a chamada com o uniforme de
educação  física,  conforme  estabelecido  pelo  RUIPM.  Para  as  provas  de  shutle  run  e
resistência aeróbica, entretanto, poderão utilizar tênis em cores diferentes do preto, durante
a execução dos testes;

3.3 para a prática da atividade de natação, conforme RUIPM, o uniforme será
composto  de:  sunga  de  natação  para  os  oficiais  do  sexo  masculino  e  maiô  inteiriço
(olímpico) para as oficiais do sexo feminino, sendo autorizado o uso de tensor e/ou touca;

3.4 os candidatos serão liberados do serviço no dia da prova, teste e exames,
e não deverão ser escalados a partir das 18h do dia imediatamente anterior;

3.5 para a realização do TCF, é obrigatório que o candidato esteja munido da
carteira de identidade expedida pela PMMG, sob pena de eliminação do certame;



3.6 o candidato só poderá deixar o local de aplicação do teste e deslocar-se
do local de aplicação de determinada modalidade para outra, acompanhado de um militar da
comissão;

3.7 para registro de tempos durante as provas da 2ª fase deste edital,  os
cronômetros e relógios oficiais serão os da equipe responsável pela aplicação das provas;

3.8 a soma da pontuação obtida pelo candidato nas modalidades do TCF,
corresponderá à sua nota nesta fase do processo seletivo;

3.9 para o TCF não será permitido o uso de qualquer  substância química
capaz de alterar  o desempenho natural  do candidato,  ficando a critério  da comissão de
avaliadores a escolha aleatória de qualquer candidato para sujeição e exames laboratoriais.
Será eliminado do TCF o candidato que se negar a fornecer o material para exame, bem
como aquele cujo resultado de exame for positivo;

3.10 o candidato que não atingir no mínimo 60% (12 pontos) em cada uma
das modalidades, e/ou que não realizar qualquer uma das provas do TCF, será eliminado do
certame.

Belo Horizonte/MG, 11 de junho de 2018

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


