
ATO  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  REALIZAÇÃO  DE  EXAME  COMPLEMENTAR
(OTORRINOLARINGOLÓGICO)  DA  2ª  FASE  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA
ADMISSÃO  AO  CURSO DE FORMAÇÃO  DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR  DE
MINAS  GERAIS  (QPPM),  PARA  O  ANO  DE  2019  (CFSd  QPPM/2019)  –  VAGAS
BH/RMBH.

A 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  14/01/2016,  e  considerando  o  disposto  no  Edital  DRH/CRS n°  06/2018,  de
29/06/2018, publicado no “MG” nº 121, de 04/07/2018, que regula o concurso público para
admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o
ano de 2019 (CFSd QPPM/2019) – vagas BH/RMBH e, 

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 no dia 04/01/2019, foi publicado o Resultado dos exames otorrinolaringológico,
oftalmológico e complementares de saúde do concurso para o CFSd QPPM/2019, vagas
para BH/RMBH;

1.2  nos  dias  07  e  08/01/2019  os  candidatos  considerados  inaptos  poderiam
comparecer ao Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) para retirada do relatório de
inaptidão dos referidos exames de saúde;

1.3 nos dias 09 e 10/01/2019, foi o período destinado à interposição de recursos
administrativos para estes candidatos inaptos;

1.4  o  candidato  de  inscrição  MG-16.372.334,  CARTAN  FERREIRA SANTANA,
inicialmente INAPTO no exame de otorrinolaringológico, impetrou recurso administrativo e
anexou exames para análise da comissão;

1.5 conforme o subitem 6.36.2 do edital regulador do certame, em caso de eventuais
alterações nos exames de saúde, o médico responsável pela avaliação poderá solicitar
outros  exames,  de  forma  a  possibilitar  o  diagnóstico  conclusivo,  sendo  estes  novos
exames às custas do candidato.

2 RESOLVE:

2.1 convocar o candidato acima qualificado a comparecer no Hospital  da Polícia
Militar  (HPM) no dia  18/01/2019-sex  às  12h para exames e avaliação da comissão de
otorrinolaringologia para diagnóstico conclusivo da sua inaptidão;

2.2  o  candidato  deverá  aguardar  na  entrada  do  HPM,  sito  à  Av.  Pacífico
Mascarenhas,  s/nº,  Bairro  Santa  Efigênia,  Belo  Horizonte/MG,  onde  haverá
acompanhamento de um militar do CRS/PMMG para a realização dos exames. 

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2019.

(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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