ATO DE RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 2020 (CFO/2020) – MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de
2016, e nos termos do Edital DRH/CRS nº 11/2019, de 06 de dezembro de 2019, que regula o concurso público para admissão
ao Curso de Formação de Oficiais, faz publicar o ato de resultado final, em cumprimento à liminar judicial, e,

1 CONSIDERANDO QUE:
1.1 O candidato LEONARDO RODRIGUES SANTOS, inscrição nº 17607250, concorreu ao CFO/2020;
1.2 Na 1ª fase, referente à prova de conhecimentos, o candidato obteve 130,00 (cento e trinta pontos) na prova objetiva e 67,00
(sessenta e sete pontos) na prova dissertativa;
1.3 O candidato interpôs recurso administrativo, devido a eliminação na prova dissertativa, tendo sido o recurso não conhecido,
conforme Despacho Administrativo nº 04.10/21-DRH/CRS, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos
subitens 8.1.9, alíneas “C” e “D” do Edital DRH/CRS nº 11/2019;
1.4 Em razão do recurso administrativo não conhecido o candidato interpôs ação judicial, processo nº 5044050-82.201.8.13.0024,
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sendo deferida a parte autora que a banca examinadora do certame conheça do recurso administrativo interposto pelo agravante;
1.5 Em virtude da decisão proferida nos autos foi realizada nova análise do recurso apresentado pelo candidato, sendo deferido
parcialmente e atribuída a nota de 75,00 (setenta e cinco pontos), conforme Despacho Administrativo nº 25.10/2021-DRH/CRS,
publicado no site do CRS no dia 30 de abril de 2021, possibilitando ao candidato a continuidade no certame;
1.6 No dia 26 de janeiro de 2021 foi publicado o ato de convocação para a 2ª fase do certame, tendo o último candidato convocado
obtido a pontuação final correspondente a 200,00 (duzentos pontos). O candidato em lide, com a nova pontuação atribuída em
decorrência do recurso administrativo, obteve a pontuação de 205,00 (duzentos e cinco pontos);
1.7 Em prossequimento no certame, mediante liminar judicial, o candidato foi APROVADO na prova oral com 67,50 (sessenta e
sete e vírgula cinquenta pontos) e não apresentou títulos, conforme atos publicados, respectivamente, nos dias 05 de maio e 10 de
maio de 2021;
1.8 Na Avaliação Física Militar (AFM), realizada mediante liminar judicial, o candidato obteve 54,00 (cinquenta e quatropontos),
conforme ato publicado no site do CRS no dia 25 de maio de 2021;
1.9 O candidato foi dispensado da realização dos exames de saúde, conforme subitem 6.52 do edital regulador do certame e foi
INDICADO nas Avaliações Psicologicas, conforme ato publicado no site do CRS no dia 01 de junho de 2021;
1.10 O último candidato masculino convocado dentro das 144 vagas previstas no edital obteve 273,00 (duzentos e setenta e três
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pontos), conforme ato de resultado final, publicado no dia 28 de maio de 2021. O candidato em lide obteve 259,00 (duzentos e
cinquenta e nove pontos), portanto, encontra-se entre os candidatos excedentes não convocados.

2 RESOLVE:
2.1 Face ao disposto nos subitens 1.4 e 1.5 deste ato, publicar o ato de resultado final do candidato:
INSCRIÇÃO
17607250

UF

NOME
LEONARDO RODRIGUES SANTOS

PROVAI
130,00

PROVAII
75,00*

TÍTULO

ORAL

AFM

00,00

67,50

54,00

*Processo n° 5044050-82.201.8.13.0024.

BeloHorizonte, 14 de junho de 2021.

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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TOTAL
259,00

