ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA DO CONCURSO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO AO CURSO FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019) – VAGA PARA INTERIOR
SEM DIREITO A MATRÍCULA – MEDIANTE LIMINAR 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, e nos termos do Edital DRH/CRS nº 06/2018, de 29 de junho de 2018,
publicado no “Minas Gerais” nº 121, de 04 de julho de 2018 e Atos de Retificações nº 01, 02 e
03, 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 - BH/RMBH) e,
1 CONSIDERANDO QUE:
1.1 A candidata JESSICA RAMOS MARTINS, inscrição nº MG15923288, concorreu ao concurso
público para admissão ao CFSd QPPM/2019 vagas para 8ª RPM, vagas femininas, sendo
considerada APTA em todas as fases do certame;
1.2 Na 1ª fase, prova de conhecimentos, a candidata obteve 90,00 (noventa pontos) na prova
objetiva1 e 49,00 (quarenta e nove pontos) na prova física2, sendo convocada para a fase de
exames admissionais. Nessa fase a candidata foi considerada APTA em todos os exames3. Na
fase de exames psicológicos foi condiserada APTA4;
1.3 Em 16 de outubro de 2020, foi publicado o Ato de Resultado final5, tendo a última
candidata convocada para 8ª RPM de forma regular, obtido a pontuação final correspondente a
1 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/270920211450046510.pdf
2 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/261120191323591440.pdf
3 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/200320201725477060.pdf
4 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/200820202142476800.pdf
5 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/161020201712467330.pdf
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146,00 (cento e quarenta e seis pontos). A candidata em lide obteve 139,00 (cento e trinta e
nove pontos), sendo classificado na 3ª posição entre as candidatas excedentes da sua Região.
Não houve convocações de excedentes para a região da candidata supramencionada;
1.4 A candidata interpôs ação judicial, processo 5039777-26.2022.8.13.00246, que lhe
assegurou, através de medida liminar, a reserva de vaga sem direito a matrícula.

2 RESOLVE:
2.1 Face ao disposto nos subitens 1.3 e 1.4 deste ato, fazer a RESERVA DE VAGA da
candidata JESSICA RAMOS MARTINS, inscrição nº MG15923288, sem o direito à matrícula, até
decisão posterior que a determine.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2022.
Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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