
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  A  2ª  FASE  DO  CONCURSO
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA
MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  PARA  O  ANO  DE  2019  (CHO/2019)  –  MEDIANTE
DECISÃO JUDICIAL.

A TENENTE-CORONEL  PM,  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E
SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CRS), no uso de suas atribuições
regulamentares e nos termos do Edital DRH/CRS Nº 17/2019, de 28/12/2018, que regula
o processo seletivo  interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso
Superior  de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de
Defesa Social, vagas para o quadro de oficiais complementares e de oficiais especialistas
(categorias de Comunicações, Músico e Auxiliar de Saúde) da Polícia Militar de Minas
Gerais, para o ano de 2019, faz publicar o ato complementar de convocação para a 2ª
fase, de candidato sob liminar judicial, a saber:

I - ORIENTAÇÕES GERAIS AO CANDIDATO: 

1 A Avaliação Física Militar (AFM) é composta de Controle Fisiológico (CF) e do Teste de
Capacitação Física (TCF) e será realizada em conformidade com a Resolução nº 4.642,
de 28/12/2017 que dispõe sobre o Avaliação Física Militar  – AFM, a ser aplicada aos
candidatos dos concursos e processos seletivos da Polícia Militar.

2 O TCF ocorrerá no dia 17/07/2019-Quarta-feira, com chamada às 09h00, na pista de
atletismo da APM, sito à Rua Diábase, nº 320, bairro Prado, nesta Capital. O resultado
será publicado no dia 18/07/2019-Quinta-feira.

3 O Controle Fisiológico (CF) terá caráter eliminatório e será realizado na própria Unidade
a que pertencer o candidato ou em Unidade que a apoie. O resultado deve ser publicado
em Boletim Interno (BI) da Unidade do militar.
3.1 O prazo de validade para o CF será de no máximo 30 (trinta) dias antecedendo a data
prevista para o TCF.
3.2 Para submissão ao TCF é obrigatório que o candidato realize o Controle Fisiológico e
seja considerado apto. A unidade do militar  deverá comprovar a aptidão do candidato
encaminhando ao CRS os dados do BI em que foi publicado o resultado de apto ou inapto
para  o  TCF, via  painel  administrativo (Seção  de  Concursos  CRS/CHO),  até  o  dia
16/07/2019-Terça-feira.

4 O TCF terá caráter eliminatório e classificatório, devendo o candidato alcançar o mínimo
de  60%  (sessenta  por  cento)  de  rendimento  em  cada  modalidade  para  aprovação,
conforme tabelas a seguir, aplicáveis a todos os candidatos:
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4.1 Força de resistência abdominal (abdominal tipo remador):

Força muscular de abdômen – Abdominal Remador

(Repetições em 30'') -  Masculino/Feminino
Pontos

30 20
28/29 19
26/27 18
24/25 17
22/23 16
20/21 15
18/19 14
16/17 13

15 12

4.2 Força de resistência de braços na barra fixa (flexão estática e dinâmica na barra
fixa):

Força muscular dos membros superiores

PontosMasculino: Barra Fixa - Flexão
Dinâmica

Feminino: Barra Fixa - Flexão
Estática.

10 38”00 em diante 20
09 34”00 a 37”99 19
08 30”00 a 33”99 18
07 26”00 a 29”99 17
06 22”00 a 25”99 16
05 18”00 a 21”99 15
04 14”00 a 17”99 14
03 10”00 a 13”99 13
02 06”00 a 09”99 12

4.3 Resistência cardiorrespiratória (corrida de 2.400 metros):

Resistência Aeróbica – Corrida 2.400 M
Pontos

Masculino Feminino
Até 09'00 Até 11'00 20

09'01" a 09'30" 11'01" a 11'30" 19
09'31" a 10'00" 11'31" a 12'00" 18
10'01" a 10'30" 12'01" a 12'30" 17
10'31" a 11'00" 12'31" a 13'00" 16
11'01" a 11'30" 13'01" a 13'30" 15
11'31" a 12'00" 13'31" a 14'00" 14
12'01" a 12'30" 14'01" a 14'30" 13
12'31" a 13'00" 14'31" a 15'00" 12

 
5 Somente  serão  atribuídos  pontos  aos  exercícios  realizados  de  forma  correta.  Os
esclarecimentos  sobre  a  maneira  correta  da  realização  do  TCF  encontram-se  na
Resolução nº 4.642, de 28/12/2017, publicada no site do CRS.

6 Para o TCF não será permitido o uso de qualquer substância química capaz de alterar o
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desempenho  natural  do  candidato,  ficando  a  critério  da  comissão  de  avaliadores  a
escolha  aleatória  de  qualquer  candidato  para  sujeição  a  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.

7 Para a realização das provas, o candidato deverá se apresentar para a chamada com o
uniforme de educação física, conforme estabelecido pelo RUIPM. Para a realização dos
testes, poderá utilizar tênis em cores diferentes do preto, durante a execução. 
7.1 Os candidatos do SIPOM, COM e Assessoria de Relações Institucionais cumprirão o
contido na Resolução nº 4.360, de 05/12/2014.
7.2 Para a realização do TCF é obrigatório que o candidato esteja munido da carteira de
identidade, expedida pela PMMG, sob pena de eliminação.

8 Para registro de tempos durante as provas do TCF, os cronômetros e relógios oficiais
serão os da equipe responsável pela aplicação das provas.

9 A execução do TCF poderá  ser  filmada pela comissão responsável  pela  realização
desta fase.

10 O candidato será dispensado do serviço durante a realização do TCF e não poderá ser
escalado a partir das 18h do dia imediatamente anterior ao teste.

11 Para fins de coordenação e controle, NÃO será permitido o acesso de acompanhantes
do candidato às dependências da Academia de Polícia Militar (APM) no dia do teste físico.

II – CANDIDATO CONVOCADO:

1 CHO QOC MASCULINO:

Ordem Nº PM Grad. Nome
1 1165893 2 SGT AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA

Belo Horizonte, 11 de julho de 2019.

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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