
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE (TAF)  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 2016 (CFS/CSTSP-2016),  VAGAS
PARA O QPPM E QPE – MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO,  no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a autorização
concedida pela Resolução nº 4.441 de 25/11/2015, e considerando o Edital  nº
08/DRH/CRS, de 27/05/2016, 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
2016 (CFS/CSTSP-2016), faz publicar o ato de convocação para a 2ª fase (TAF) –
mediante liminar judicial, a saber:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 em 07/11/2016 foi publicado o ato de retificação da convocação para a 2ª fase
do processo seletivo interno destinado aos 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 2016 (CFS/CSTSP-2016);

1.2 a candidata,   nº 162.890-8, SD QPE, GERALDA RAMOS DA CRUZ NETA,
interpôs recurso administrativo datado de 09/09/2016 por não estar de acordo com
a nota  da  prova  de redação,  tendo sido  o  mesmo analisado com parecer  da
comissão de NÃO CONHECIDO, com fulcro na seção 8 - DOS RECURSOS - do
edital em lide;

1.3  a  candidata  interpôs  ação  judicial  com  base  na  decisão  do  recurso
administrativo, conforme processo nº 9103058.92.2016.813.0024, sendo a tutela
deferida pelo magistrado em 15/12/16 e, posterior análise pela comissão da prova
dissertativa, com parecer de DEFERIMENTO PARCIAL e alteração da nota de 67
para 72.

2 RESOLVE:

2.1 convocar a candidata para para 2ª fase do 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 2016 (CFS/CSTSP-2016), mediante liminar judicial.

3 CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE (TAF) MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL:

Nº PM GRAD. NOME UNIDADE
NOTA

PROVA I
NOTA

PROVA II

162.890-8 SD QPE GERALDA RAMOS DA CRUZ NETA HPM 160,00 72,00



4 ORIENTAÇÕES À CANDIDATA: 

4.1  O  Teste  de  Capacitação  Física  (TCF)  será  de  caráter  eliminatório  para  o
candidato  que  não  atingir,  conforme  o  quadro  específico,  os  índices  mínimos
previstos no subitem 6.24.2 do edital do certame e aplicado na conformidade da
Resolução nº 3.322, de 24/09/96 e suas alterações;
4.2 o Controle Fisiológico (CF) será realizado na própria Unidade a que pertencer
a candidata ou em Unidade apoiadora, sendo seu resultado publicado em BI da
Unidade;
4.3 Para submissão ao TCF será obrigatório a Unidade da candidata comprovar a
aptidão do CF, encaminhando o resultado de  apto ou  inapto para  o TCF via
mensagem do Painel Administrativo, destinada ao “Crs4/cfs” até às 15h do dia
20/02/2017;
4.4 Caso a candidata seja dispensada definitivamente e amparada em Atestado de
Origem (AO), a candidata deverá submeter-se ao CF. O médico da Unidade a que
pertencer  a  militar  ou  da  Unidade  apoiadora,  deverá  atestar  quais  testes  de
capacitação física do subitem 6.24.2 do edital a candidata poderá ser submetida
ou não;
4.5 a candidata deverá comparecer para o teste com uniforme de educação física
completo, sendo autorizado o uso de tênis diverso do uniforme para o teste de
resistência aeróbica e Shuttle Run. A apresentação para o teste se dará na Pista
de Atletismo da Academia de Polícia Militar, situada à Rua Diabase, nº 320, no
bairro Prado, em Belo Horizonte, às 08h do dia 23/02/2017, com publicação do
resultado no mesmo dia.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2017.

(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção


