
ATO  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  MATRÍCULA  NO  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 DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais,
tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 14/2012, de 11 de dezembro de 2012, que regula o
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de
Minas Gerais (QPPM) 3ª RPM, para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014- 3ª RPM), e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 foi  publicado,  em 29/04/2014,  o “documento que tornou sem efeito o ato
complementar  de  convocação  para  3ª  fase  (Teste  de  Capacitação  Física)  do  concurso
público para  admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia  Militar  de Minas
Gerais (QPPM), para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014) – vagas para 3ª RPM – mediante
liminar  judicial”  da  candidata  DELCIMARA FARIA MANINI,  inscrição  nº 16174367,  em
cumprimento ao Ofício AGE/PA nº 3919/2014, que informou sobre o provimento dado ao
recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, indeferindo o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela;

1.2 inicialmente, a candidata teve assegurada a sua continuidade no certame,
mediante decisão judicial, processo nº 2531153-94.2013.8.13.0024, haja vista, sua inaptidão
na 2ª fase do concurso (exames de saúde preliminares);

1.3  em  razão  disso,  obteve  69,00  (sessenta  e  nove)  pontos  no  Teste  de
Capacitação Física (TCF) e foi considerada indicada na Avaliação Psicológica;

1.4 em  17/12/2019,  o  Centro  de  Recrutamento  e  Seleção  foi  oficialmente
notificado sobre o trânsito em julgado, através da Advocacia Geral do Estado (AGE) no que
tange ao processo do cumprimento de sentença nº 5193383-79.2019.8.13.0024;

1.5 a decisão contida no acórdão do Recurso Inominado determina de forma
objetiva ao Estado que “proceda à convocação da autora para que seja matriculada no
próximo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais”;

1.6  no  ato  de  resultado  final  e  convocação  para  matrícula,  publicada  em
10/12/2013, a última candidata classificada regularmente na 3ª RPM, obteve pontuação final
correspondente a 209,00 (duzentos e nove) pontos. A candidata em lide obteve a pontuação
de 214,00 (duzentos e quatorze) pontos.

2 RESOLVE:

2.1 convocar  para matrícula no CFSD QPPM 2019 – BH/RMBH a candidata
DELCIMARA FARIA MANINI, inscrição nº 16174367, em caráter definitivo.



3. ORIENTAÇÃO:

3.1 para a realização da matrícula,  a candidata deverá  consultar  o edital  do
concurso em que concorreu, bem como as orientações específicas para matrícula no CFSd
QPPM  2019,  que  serão  publicadas  oportunamente  no  site do  CRS:
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs.  

Belo Horizonte-MG, 16 de janeiro de 2020.

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


