
ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG), PARA O ANO DE 2019 

(QOS/2019), REGIDO PELO EDITAL DRH/CRS Nº 09, DE 06 DE SETEMBRO DE 

2018. 

 

 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E A CHEFE DO CENTRO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso 

de suas atribuições legais, considerando o Edital nº 09/2018, de 06 de setembro de 

2018, que regula o concurso público para o provimento de cargo no Quadro de 

Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para o ano de 

2019 (QOS/2019), publicado no “Minas Gerais” nº 166, de 06 de setembro de 2018, e 

tendo em vista a Emenda Constitucional nº 101, de 03 de julho de 2019, que 

acrescenta o §3º ao art. 42 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 

de outubro de 1988, para estender aos militares dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios o direito à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso 

XVI, resolvem: 

 

Retificar os subitens 7.3.1, alínea "b", 10.14 e Anexo “P” do Edital nº 09/2018, para 

fins de constar que: 

 

7.3 A nomeação e posse do candidato aprovado no concurso condicionar-se-á ao 

cumprimento dos requisitos exigidos no item 2 deste edital, bem como a entrega da 

seguinte documentação: 

7.3.1 Se civil ou militar de outra instituição:  

[...]  

b) para ocupantes de cargo, emprego ou função pública, federal, estadual ou 

municipal, a declaração de que tem conhecimento do conteúdo do art. 42, §3º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, e 

procederá conforme o descrito, observando a prevalência da atividade militar.  

 

10.14 Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 

[...] 

Anexo "P" - Modelo de declaração para ocupantes de cargo, emprego ou função 

pública; 

[...].  

 

 



ANEXO “P” 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA OCUPANTES DE CARGO, EMPREGO OU 

FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Eu, ___________________________________________________________, CI nº 

_______________________, CPF: ____________________________, de livre e 

espontânea vontade, em atendimento ao disposto na alínea "b" do subitem 7.3.1 do 

edital nº 09/2018/DRH/CRS, de 06/09/2018, que regulou o concurso público para o 

provimento do cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia 

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2019 e, em acatamento ao inserto no art. 42, § 

3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, acrescido pela Emenda 

Constitucional nº 101, de 03 de julho de 2019, que estendeu aos militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o direito à acumulação de cargos 

públicos prevista no art. 37, inciso XVI, DECLARO, para os fins de direito, que 

procederei conforme o descrito, observando a prevalência da atividade militar, 

ciente da responsabilização em caso de descumprimento, conforme legislação 

vigente.  

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Belo Horizonte, _____ de _____________ de _____. 

 

___________________________________________ 

Declarante 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019. 

 

 

(a)Osvaldo de Souza Marques, Cel PM    (a)Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM 

   Diretor de Recursos Humanos                  Chefe do CRS 


