
ATO DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP) PARA OS 

1O TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS E PARA OS 1O E 3O SARGENTOS 

DO QPPM E DO QPE, PARA O ANO DE 2020. 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO (CRS), no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, 

aprovado pela Resolução n. 4.452, de 14/01/2016 e nos termos do Edital nº 03/2020, 

de 09/03/2020, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1o 

Tenentes do QOPM, QOC, QOE E QOS e para os 1o e 3o Sargentos do QPPM e do 

QPE, para o ano de 2020 (EAP/2020), observando a Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05/10/1988, bem como à Lei n. 12.527, de 18/11/2011 (Lei 

de Acesso à Informação) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o nº 122.066-4, 3º SGT QPPM, SERGIO ANTONIO ROBERTO, lotado no 66º 

BPM/2ª RPM, teve o seu pedido de inscrição indeferido para a realização do 

EAP/2020, por não preencher o requisito do subitem 2.1.2, alínea “e”, do Edital nº 

03/20, que prevê: 

 
2.1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
(...) 
e) 3º Sargento do QPPM e do QPE: ter sido promovido à graduação de 3º 
Sargento até dezembro/2016. 

 
1.2 o militar ajuizou ação, processo nº 5010381-04.2020.8.13.0079, e o pedido de 

tutela de urgência foi deferido, determinando sua inscrição no EAP/2020, desde que 

preenchidos os demais requisitos, ficando afastada a exigência de comprovação da 

graduação de 3º Sargento; 

 

1.3 o militar realizou o Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS II/2015), 

mediante decisão judicial exarada nos autos do processo n. 6015211-

40.2015.8.13.0024, da Comarca de Belo Horizonte/MG, conforme publicações Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=5EBBFDDD6A4E



contidas na Separata do BGPM n. 50, de 9 de julho de 2015 e BGPM n. 95, de 17 de 

dezembro de 2015; 

 

1.4 em 27 de julho de 2019 transitou em julgado decisão favorável ao requerente, 

relativa aos autos citados no item anterior, e o militar foi promovido à graduação de 

3º Sargento PM, pelo critério de Tempo de Serviço, a partir de 18 de dezembro de 

2015, conforme publicação no BGPM n. 27, de 7 de abril de 2020; 

 

1.5 embora o militar tenha obtido decisão favorável para efetuar sua inscrição e 

participar do EAP/2020, atualmente já se encontra na graduação de 3º Sargento, em 

cumprimento à decisão proferida nos autos do processo n. 6015211-

40.2015.8.13.0024, portanto, cumpre os requisitos exigidos no edital. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 em razão do disposto no subitem 1.4 deste ato, assegurar ao requerente a sua 

inscrição regular no EAP/2020; 

 

2.2 determinar que a Seção de Informática do CRS adote todos os procedimentos 

para a inscrição do requerente no EAP/2020, notificando-o da decisão e orientando-

o quanto às demais medidas a serem adotadas. 

 

2.3 comunicar ao candidato de que o endereço onde serão realizadas as provas do 

EAP/2020 será divulgado no site do CRS, no dia 22/06/2020, cabendo a ele a 

responsabilidade de conferir o local. 

 
 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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