ATO COMPLEMENTAR DE RESULTADO DO EXAME TOXICOLÓGICO DO CONCURSO
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2016 (CFSd QPPM/2016) – VAGAS PARA
RMBH, MEDIANTE 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
4.452, de 14 de janeiro de 2016 e considerando o disposto no Edital nº 03/2015, de 18 de
março de 2015, publicado no “Minas Gerais” nº 53, de 20 de março de 2015, que regula o
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2016 (CFSd QPPM/2016), e

1 CONSIDERANDO:
1.1 o candidato WANDERSON DAMASCENO LOPES, inscrição nº MG-10681338,
concorreu ao CFSd QPPM/2016, vagas para RMBH;
1.2 o candidato ajuizou ação judicial, processo nº 5096265-69.2020.8.13.0024, cuja
sentença determinou a convocação para continuidade nas fases do concurso e, caso
aprovado, que seja realizada a matrícula no Curso de Formação;
1.3 para realização do exame toxicológico, etapa correspondente à 4ª fase do concurso, o
candidato foi convocado através de ato publicado em 28 de dezembro de 2020;
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1.4 a comissão de análise dos exames de saúde do concurso, após avaliação do resultado,
emitiu parecer APTO para inclusão.

2 RESOLVE:
2.1 homologar o parecer da comissão de análise do exame de saúde realizado pelo
candidato WANDERSON DAMASCENO LOPES, inscrição nº MG-10681338;
2.2 em virtude do resultado complementar de aptidão no exame toxicológico, fazer a
convocação do candidato para as demais etapas da fase do concurso, em cumprimento a
decisão judicial.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2021.

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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