
ATO DE RESULTADO FINAL DO CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO AO

CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DE  OFICIAIS  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS

GERAIS, PARA O ANO 2019 (CHO/2019), MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições

regulamentares e nos termos do  Edital DRH/CRS Nº 17/2019, de 28/12/2018, que

regula o concurso interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso

Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública (CHO/CSTGSP), vagas

para o quadro de Oficiais Complementares e de Oficiais Especialistas (categorias de

Comunicações, Músico e Auxiliar de Saúde) da Polícia Militar de Minas Gerais, para

o ano de 2019, faz publicar o resultado final, mediante liminar judicial, a saber:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato n. 116.589-3,  2º SGT PM AMARILDO NEI LUCAS DE

MIRANDA, concorreu às vagas para o concurso interno para admissão ao Curso de

Habilitação de Oficiais/Curso Superior em Gestão de Segurança Pública, Quadro de

Oficiais Complementares da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 –

(CHO/CSTGSP/2019);

1.2 para correção da prova dissertativa,  o  edital  regulador do certame

prevê em seu subitem 6.14, alínea “a”, ipsis litteris:

6.14 Somente será corrigida a prova dissertativa (redação) dos candidatos
que  obtiverem  nota  mínima  de  60%  (sessenta  por  cento)  dos  pontos
atribuídos à prova objetiva, na proporção de:
a) 03 (três) candidatos por vaga prevista para o QOC, para ambos os sexos,
incluindo-se os que estiverem empatados na nota de corte.

1.3 a nota de corte para correção da prova dissertativa (redação) para o

quadro do candidato em lide foi  de 75,00 (setenta e cinco) pontos, conforme ato

publicado no dia 17 de maio de 2019, no site do CRS;

1.4  em decorrência  da  nota  obtida  na  prova  objetiva,  o  candidato  foi

eliminado;

1.5 em razão disso, o candidato ajuizou ação por meio do processo n.

313.19.008672-5, tendo o douto magistrado do Juizado Especial, da Comarca de
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Ipatinga/MG,  deferido  a  tutela  antecipada,  determinando  a  reclassificação  do

requerente na lista de aprovados, a correção da prova dissertativa e continuidade no

certame;

1.6 face à decisão liminar proferida, o candidato obteve 80,00 (oitenta)

pontos na Prova I (objetiva);

1.7  em  27  de  junho  de  2019,  foi  publicado  o  ato  complementar  de

resultado da 1ª fase do candidato, o qual obteve 77,00 (setenta e sete) pontos na

Prova II (dissertativa), estando apto a prosseguir no certame;

1.8 em 11 de julho de 2019, foi publicado o ato de convocação para 2ª

fase do candidato, sendo o TCF realizado em 18 de julho de 2019,  no qual  ele

obteve 50,00 (cinquenta) pontos;

1.9  ante  aos  resultados  obtidos,  fica  o  candidato  classificado  na  43ª

posição, entre os candidatos excedentes do certame.

2 RESOLVE:

2.1  publicar  o  ato  complementar  de  resultado  final,  referente  ao

candidato que prosseguiu no certame, mediante liminar judicial:

I – CANDIDATO APROVADO, PORÉM EXCEDENTE: 
 
1 CHO QOC MASCULINO:

Nº PM Grad. Nome Prova I Prova II TCF Nota

116.589-3 2 SGT AMARILDO NEI LUCAS DE MIRANDA* 80,00 77,00 50 130,00
*Processo no 313.19.008672-5

Belo Horizonte, 29 de julho de 2019.

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