
ATO COMPLEMENTAR NR 06  DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO 

CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS) QPPM E QPE, 

PARA O ANO DE 2016-TURMA ÚNICA.

                O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas 

atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14Jan16, 

e considerando o edital  DRH/CRS nº 06/2016, de 19/05/2016,  que regula a convocação de 

Cabos para o Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS) QPPM e QPE, para o ano de 

2016-Turma Única, e

1 Considerando que:

1.1 o nº 103.300-0, Cb PM Gilberto Pereira dos Santos, não foi convocado para a matrícula 

no CEFS/2016-Turma Única, tendo em vista que após consulta no SIRH, constatou-se que o 

militar  possui  CEFS  sem  liminar  judicial,  motivo  pelo  qual  o  seu  nome  não  constou  na 

convocação;

1.2 na data de 14 de julho de 2016, a Sect/10 Bpm informou ao Centro de Recrutamento e 

Seleção que o militar realizou o CEFS/2009, sem restrição ou impedimento à época, sendo 

promovido à 3º Sargento. Posteriormente, constatou-se que não possuía requisito previsto no 

edital para ter sido matriculado no curso CEFS/2009, motivo pelo qual retornou à graduação de 

cabo;

1.3 após consulta no SIRH, restou comprovado que a sua promoção a cabo se deu na data de 

13/07/1993;

1.4 conforme previsto no subitem 1.2, do edital que regula o certame, in verbis: 

“1.2 Serão convocados todos os cabos promovidos até 22/07/2008, independente do 

quadro e categoria.

2 Resolve:

2.1 Convocar para matrícula o militar abaixo relacionado:

QUADRO NR DV NOME  UNIDADE/RPM LOCAL/ CURSO

QPPM 103300 0 GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS         10 BPM/11 RPM            EFAS

2.2 o militar tem até o dia 18 de julho de 2016 para optar pela desistência do curso, devendo o 
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candidato  protocolar  na  Seção  de  Recursos  Humanos  de  sua  Unidade  o  requerimento 

assinado,  conforme  modelo  Anexo  “C”  do  edital.  A  Unidade  comunicará  ao  CRS, 

imediatamente,  via  Painel  Administrativo,  (Crs04/Cefs),  a  desistência  e  remeterá  a  origem 

posteriormente;

2.3 caso o militar não opte pela desistência, a Unidade do militar deverá confeccionar o ofício 

padrão e demais providências, nos dias 19/07/2016 e 20/07/2016;

2.4 o militar convocado deverá se apresentar no dia 21 de julho de 2016, às 08h00min, no 

local  do  curso,  EFAS,  para  matrícula  e  início  de  curso,  com  o  uniforme  B1  completo, 

conforme previsto no RUIPM, caso preencha os requisitos para matrícula no curso previstos no 

edital.

Belo Horizonte, 14 de julho de 2016.

 (a) Cícero Leonardo da Cunha, Cel PM

 Diretor de Recursos Humanos
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