
ATO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  CANDIDATO  DO  PROCESSO  SELETIVO  INTERNO  PARA 
ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SARGENTOS  /  CURSO  SUPERIOR  DE 
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA DO QPPM E DO QPE DA PMMG, PARA O ANO DE 
2012 (CFS/CSTSP-2012).

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

no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 

08 de agosto de 2006, e considerando o Edital nº 02/DRH/CRS, de 13 de fevereiro de 2012, que 

regula o processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação de 

Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da PMMG, para 

o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012), faz publicar o ato complementar de convocação para matrícula, 

vagas para RMBH, mediante liminar judicial (processo nº 0008876-36.2012.8.13.0405).

1 CONSIDERANDO QUE:  

1.1  o candidato foi convocado mediante decisão judicial (processo nº 0008876-36.2012.8.13.0405), 
vagas para RMBH, publicado no site do CRS, no dia 10 de agosto de 2012;

1.2  em data de 18 de junho de 2013, deu entrada no CRS, notificação judicial de sentença julgando 
improcedente o pedido do autor e revogando os efeitos da tutela antecipada que concedia direito ao 
militar de participar do CFS/CSTSP-2012;

1.3  foi  publicado no site do CRS, em data de 02 de agosto de 2013, ato tornando sem efeito a 
convocação e conseqüente liminar judicial, acarretando em seu desligamento do curso;

1.4  em data de 02 de agosto de 2013, deu entrada no CRS, notificação judicial, na qual foi novamente 
deferida  a  antecipação  da  tutela,  determinando  a  imediata  reintegração  do  autor   no  curso  de 
formação  

2 RESOLVE:
2.1 Convocar  para reintegração no curso mediante liminar judicial o militar:

NR POL GRAD NOME
1408053 SD 1 CL   ROGERIO LUIS FERREIRA DA COSTA

3 ORIENTAÇÕES: 

3.1 O  candidato deverá  apresentar-se  na  Escola  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Sargentos 
(EFAS) situada na rua Dr. Gordiano, nº 123, bairro Prado em BH/MG, às 08:30 horas do dia 14 de 
agosto de 2013, para imediata reintegração no CFS/CSTSP-2012.

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2013.

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
Chefe do CRS
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