
ATO DE RESERVA DE VAGA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO 
AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO QPPM E DO QPE DA PMMG, PARA 
O  ANO  DE  2010  (CFS/2010)  –  VAGAS  PARA  A  8ª  RPM  –  CUMPRIMENTO  DE 
DECISÃO JUDICIAL.

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 08/08/2006 e consoante o disposto no Edital DRH/CRS n° 
02,  de  28  de  janeiro  de  2010,  que  regula  o  processo  seletivo  interno  destinado  a 
selecionar candidatos para o Curso de Formação de Sargentos do QPPM e do QPE da 
PMMG para o ano de 2010 (CFS/2010),  faz publicar  a reserva de vaga do candidato 
abaixo relacionado, tendo em vista o cumprimento de ordem judicial, e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  EDUARDO FELIX ALVES COELHO, CB PM, Nº 129.864-5,  participou 
do processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos para o Curso de Formação 
de Sargentos do QPPM e do QPE da PMMG para o ano de 2010 (CFS/2010),  tendo 
concorrido às vagas para a 8ª RPM;

1.2 o candidato foi aprovado na 1ª fase, com 245,00 (duzentos e quarenta e 
cinco) pontos e convocado para a 2ª fase em 28 de maio de 2010;

1.3 em 02 de junho de 2010, apresentou-se na Academia de Polícia Militar,  
conforme convocação para o Teste de Capacitação Física. No entanto, não pode realizar 
os exames, por ter sofrido acidente em decorrência do serviço na data de 03 de maio de  
2010;

1.4 em 05 de setembro de 2014, deu entrada neste Centro, o ofício AGE/PA 
n°  10666/2014,  expedido pela  Advocacia-Geral  do  Estado,  que encaminhou cópia  da 
decisão  judicial  exarada  no  Processo  n°  1163111-88.2010.8.13.0024,  determinando  a 
matrícula do candidato no próximo Curso de Formação de Sargentos. 

1.5 o atual Curso de Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia 
em Segurança Pública, CFS/CSTSP-2014, teve seu edital publicado em 11 de fevereiro 
de 2014 e prevê a publicação da convocação para matrícula em 31 de outubro de 2014.

2 RESOLVE:

2.1 fazer a reserva de vaga de EDUARDO FELIX ALVES COELHO, CB PM, 
Nº 129.864-5, candidato ao processo seletivo interno ao CFS/2010, em cumprimento da 
decisão judicial, no CFS/CSTSP-2014;

2.2  cientificar  o  candidato  de  que  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  08h30min do dia  24 de novembro de 2014,  conforme 
orientações a serem insertas no ato de convocação para matrícula;

2.3  cientificar  o  candidato  de  que  a  documentação  necessária  para  a 
realização da matrícula está prevista no item 8 do Edital do CFS/2010;



2.4 encaminhar cópia desta reserva de vaga à Academia de Polícia Militar – 
APM,  e  à  Escola  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  de  Sargentos  –  EFAS,  para 
conhecimento.

  

 
Belo Horizonte, 09 de outubro de 2014.

(a)Emerson Mozzer, Ten Cel PM
Chefe do CRS


