
ATO  DE  RESULTADO  FINAL  E  CONVOCAÇÃO  PARA  MATRÍCULA  DO
PROCESSO  SELETIVO  INTERNO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE
HABILITAÇÃO  DE  OFICIAIS  DA POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,
PARA O ANO 2018 (CHO/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 e nos termos do Edital DRH/CRS nº
16/2017, de 28/12/2017, 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,  Motomecanização,  Auxiliar  de Saúde e  Armeiro)  da
Polícia  Militar  de Minas Gerais,  para o ano de 2018,  faz  publicar  o ato de
resultado final e convocação para matrícula, mediante liminar judicial, a saber:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato nº 118.427-4, 2º SGT PM ROBERTO FERREIRA
DE SOUZA, lotado no 54º BPM, concorreu ao  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 da Polícia Militar de Minas Gerais,
para o ano de 2018;

1.2 na 1ª fase do certame, o candidato obteve 72,50 (setenta e
dois e meio) pontos na prova objetiva e 75,00 (setenta e cinco) pontos na prova
dissertativa, conforme ato publicado no site do CRS em 15 junho de 2018;

1.3 o subitem 6.19 do edital  regulador do certame prevê,  ipsis
litteris, que:

6.19  Serão  convocados  para  submissão  à  2ª  fase  do
processo seletivo, os candidatos melhores classificados
e  não  eliminados  na  1ª  fase,  conforme  critérios
estabelecidos  neste  edital, observando-se,
rigorosamente,  a  ordem  decrescente  de  notas
obtidas  na  prova  objetiva  e  aptidão  na  prova
dissertativa,  na proporção  de  02  (dois)  candidatos
por vaga para o QOC e 04 (quatro) candidatos por vaga
do QOE, de acordo com o quadro/sexo/categoria, sendo
incluídos todos os candidatos porventura empatados na
nota de corte. (g.n.)

1.4  a  nota  de  corte dos  candidatos  do  Quadro  de  Oficiais
Complementares (QOC),  que prosseguiram para 2ª fase do certame, foi  de



75,00 (setenta e cinco) pontos na prova objetiva, conforme ato publicado em
15 junho de 2018; 

1.5 o candidato alega, em síntese, que interpôs 03 (três) recursos
contra o gabarito preliminar com o escopo de anular as questões 01 e 04 da
disciplina Português e a questão 26 da disciplina de Conhecimento Específico,
por não concordar com as respostas dos gabaritos;

1.6 a comissão de análise de recursos, após criteriosa avaliação,
emitiu  os pareceres dos recursos interpostos,  sendo que todos os recursos
protocolados pelo candidato, não foram conhecidos – por contrariar o subitem
8.1.7, que prevê, ipsis litteris:

8.1.7  O recurso  deverá  conter  fundamentação  com
argumentação  lógica  e  consistente,  devendo  ser
anexada  fotocópia  da  bibliografia  pesquisada  e
apresentado  conforme  modelos  constantes  nos
ANEXOS “B”, “C” e “D”. O recurso deverá ter todas as
folhas numeradas, inclusive os anexos e bibliografia e
deverá ser assinado pelo candidato somente na folha
de identificação.

1.7 face ao não conhecimento dos recursos, o candidato interpôs
ação judicial, que aportou neste Centro em 30 de julho de 2018 por meio do
processo  nº  0428.18.001223-2,  tendo  sido  assegurado,  mediante  liminar
judicial, o seu prosseguimento no certame, e em caso de aprovação, direito a
formatura e promoção;

1.8 em razão do disposto no subitem 1.7 deste ato, o candidato foi
convocado para realização da avaliação física militar, obtendo 46,00 (quarenta
e seis) pontos, conforme ato publicado no site do CRS em 07 de agosto de
2018;

1.9 no dia 20 de julho de 2018, foi publicado o ato de resultado
final e convocação para matrícula do certame, sendo que o último candidato
convocado dentro do número de vagas previstas no edital obteve 134,50 (cento
e trinta e quatro e meio) pontos;

1.10 no dia 25 de julho de 2018, foi  publicada a Resolução nº
4.683,  que determinou o aproveitamento de todos os candidatos aprovados
além  das  vagas  iniciais  previstas  para  o  processo  seletivo interno  para
admissão  ao  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais  da  Polícia  Militar  de  Minas
Gerais, para o ano 2018 (CHO/2018), sendo que o último candidato convocado
em decorrência deste ato obteve 118,00 (cento e dezoito) pontos;

1.11 o  candidato  em  lide  obteve  a  pontuação  final  de  118,50
(cento e dezoito e meio) pontos.



2 RESOLVE

2.1 face ao exposto nos subitens 1.7 e 1.8 deste ato, convocar o
candidato nº 118.427-4, 2º SGT PM ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, para
matrícula no 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 da Polícia Militar de Minas Gerais,
para o ano de 2018,  em cumprimento à decisão judicial, desde que continue
cumprindo os demais requisitos de matrícula conforme o  Edital DRH/CRS nº
16/2017, de 28/12/2017.

3 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

3.1  o candidato convocado deverá apresentar para matrícula no
dia 17 de agosto de 2018, às 09h00min, na Escola de Formação de Oficiais
(EFO),  situada  à  Rua Diabase,  nº  320,  bairro  Prado,  Belo  Horizonte-MG.
Demais informações referentes a matrícula encontram-se publicadas no site do
CRS e deverão ser obrigatoriamente observadas pelo candidato.

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2018.

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


