
 
 

ATO DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO 

AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA 

O ANO DE 2020 (CFO/2020), 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, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 07/2015, de 06 de junho de 2015, 

que regula o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016, inserto no “Minas Gerais” nº 101, de 03 de junho 

de 2015, e, 

 

1 CONSIDERANDOQUE: 

1.1 O candidato DIEGO DE SOUZA MARTINS, inscriçãonº 1385707, cconcorreu às vagas do 

concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 

Gerais, para o ano de 2016 (CFO/2016); 

1.2 Na 1ª fase, prova de conhecimentos, o candidato obteve 150,00 (cento e cinquenta pontos) 

na prova objetiva e 88,00 (oitenta e oito pontos) na prova dissertativa;  

1.3 Na 2ª fase o candidato foi APTO nos Exames de Saúde Complementares e Preliminares e 

APROVADO na prova oral com 75,00 (setenta e cinco pontos) e não apresentou títulos; 

1.4 Na 3ª fase, Teste de Capacitação Física (TCF), obteve 73,00 (setenta e trêspontos); 

1.5 Na 4ª fase o candidato foi APTO no exame toxicológico e CONTRAINDICADO nas 

avalições do subitem 6.47 do edital; 
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1.6 Em razão da contraindicação o candidato interpôs ação judicial, processo nº 0141039-

37.2019.8.13.0145, e em acórdão proferido foi assegurado vaga no proximo certame; 

1.7O último candidato masculino convocado dentro das 108 vagas previstas no edital obteve 

310,00 (trezentos e dez pontos), conforme ato de resultado final, publicado em 29 de fevereiro 

de 2016. O candidato em lide obteve 313,00 (trezentos e treze pontos); 

 

2 RESOLVE: 

2.1 Face ao disposto nos subitens 1.6 e 1.7 deste ato, fazer a CONVOCAÇÃO PARA 

MATRÍCULA do candidatoDIEGO DE SOUZA MARTINS, inscrição nº 1385707, em 

cumprimento a decisão judicial proferida, desde que continue cumprindo os requisitos para 

matrícula previstosno Edital DRH/CRS nº 07/2015, de 06 de junho de 2015. 

 

3 ORIENTAÇÕES: 

3.1 Para a realização da matrícula, mediante decisão judicial, o candidato deverá consultar as 

orientações específicas aos candidatos, que estão hospedadas no site do CRS 

(www.policiamilitar.mg.gov.br/crs) e apresentar-se na Escola de Formação de Oficiais em 02 

(dois) dias úteis, às 08h, contados a partir da publicação deste ato. 

 

BeloHorizonte, 14 de junho de 2021. 

 

 

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