
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA 

O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO QPPM E DO QPE DA PMMG, PARA O 

ANO DE 2011 (CFS/2011), EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares, 

contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016 e considerando o 

disposto no Edital n. 08/DRH/CRS, de 20/09/2010, 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 2011 (CFS/2011), em observância à Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05/10/1988, bem como à Lei n. 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso 

à Informação) e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o candidato n. 141.160-2, CB QPPM ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA, lotado no 32º 

BPM/9ª RPM, concorreu às vagas do processo seletivo interno ao Curso de Formação de 

Sargentos do QPPM e do QPE da PMMG, para o ano de 2011 (CFS/2011); 

 

1.2 na 1a Fase, o candidato obteve 150,00 (cento e cinquenta) pontos na prova I (Objetiva) e 

73,00 (setenta e três) pontos na prova II (Dissertativa). Na 2a Fase, Teste de Capacitação 

Física (TCF), o candidato foi considerado INAPTO no Teste Dinâmico de Barra, conforme 

ato publicado em 11/02/2011, na página do CRS/PMMG; 

 

1.3 face a inaptidão, o candidato interpôs recurso administrativo, tendo sido DEFERIDO 

PARCIALMENTE, alterando para 01 (uma) o número de repetições válidas atribuídas ao 

candidato no Teste Dinâmico de Barra do TCF, contudo sua inaptidão no referido teste foi 

mantida, visto que para ser considerado apto, seriam necessários no mínimo, 02 (duas) 

repetições válidas na modalidade, conforme Despacho Administrativo n. 830/2011-DRH/CRS, 

publicado na página do CRS/PMMG, em 21/02/2010; 

 

1.4 o candidato ajuizou ação ordinária, processo nº 0024.14.054.059-2, e a sentença foi 

julgada procedente, declarando o candidato apto em relação ao Teste de Capacitação Física Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=5E92EB9AFF6A



– TCF, realizado na 2ª fase do concurso interno, do Edital DRH/CRS nº 08/10 e determinando 

que seu nome seja incluído no próximo Curso de Formação de Sargentos do QPPM e do 

QPE, com vagas destinadas à 9ª RPM, de modo a assegurar a sua participação no curso e, 

se aprovado, que seja viabilizada a sua promoção ao cargo, de acordo com as vagas previstas 

no edital; 

 

1.5 em reexame necessário, processo nº 1.0024.14.054059-2/001, a sentença foi 

confirmada, transitando em julgado a decisão;  

 

1.6 o candidato obteve a pontuação final correspondente a 223,00 (duzentos e vinte e três 

pontos), com convocação para a 2ª fase (TCF). O último candidato classificado regularmente 

nas vagas, obteve 222,00 (duzentos e vinte e dois) pontos, com resultado APTO para 2ª fase. 

 

2. RESOLVE: 

 

2.1 faces aos dispostos nos subitens 1.4, 1.5 e 1.6, fazer a convocação do candidato nº 

141.160-2, CB QPPM ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA, para matrícula no 

CFS/CSTSP/2019, desde que continue cumprindo os requisitos de matrícula, conforme prevê 

o Edital DRH/CRS nº 08/2010, de 20 de setembro de 2010; 

 
2.2 para a realização da matrícula, o candidato deverá apresentar-se no dia 17 de abril de 

2020, sexta-feira, às 09h00, na Escola de Aperfeiçoamento e Formação de Sargentos (EFAS), 

situada à rua Dr. Gordiano nº 123, bairro Prado, Belo Horizonte/MG, munido de todos os 

documentos constantes nas orientações específicas para a efetivação da matrícula, publicada 

em 06 de novembro de 2019, na pasta do CFS/CSTSP/2019, site do CRS/PMMG, 

observando, também, os requisitos para matrícula dispostos no edital de seu certame. 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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