
ATO  COMPLEMENTAR  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  MATRÍCULA  NO  CURSO

ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS/2020-TURMA I) QPPM E QPE,

PARA O ANO DE 2020, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

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 nº 4.452, de 14Jan16, tendo em vista o edital  DRH/CRS n.

10/2019, de 05 de dezembro de 2019 e o Ato de Retificação n. 01, publicado em 20 de

janeiro de 2020, que regulam a inscrição e convocação dos Cabos para o Curso Especial

de Formação de Sargentos (CEFS/20120) – Turma I, QPPM e QPE, para o ano de 2020,

em observância à 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 n. 130.220-7, CB PM LEANDRO TAVARES JARDIM RIBEIRO, lotado no

1º GP/3º PEL/80ª CIA PM/44ª BPM/15ª RPM, foi promovido à graduação de Cabo do

QPPM, em 16 de outubro de 2014;

1.2 o militar, alegando ter direito à retroação da promoção a Cabo, ajuizou ação

ordinária,  processo  nº  5000073-42.2020.8.13.0358,  solicitando  a  retroação  de  sua

promoção para 22 de abril de 2012, a fim de garantir sua participação no CEFS/2020-

TURMA I;

1.3 foi proferida decisão, deferindo a tutela antecipada requerida, determinando

a promoção retroativa do militar à data de 22/04/12, bem com seja efetuada sua inscrição,

matrícula e liberação para frequentar o curso, com reposição das aulas eventualmente

perdidas;

1.4 o edital regulador do certame, alterado pelo ato de retificação n. 01, de

20/01/2020, prevê no subitem 4.2, alínea “a”:

4.2 O militar  convocado deverá satisfazer os seguintes requisitos básicos para
matrícula no CEFS/2020 - Turma I:
a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 31 de maio de 2012,
nos termos da Resolução nº 4.832, de 19/09/2019;

2 RESOLVE:

2.1 cumprir a decisão judicial;

2.2 convocar para matrícula, o militar abaixo relacionado:



NR. GRAD. NOME UNIDADE/RPM

130.220-7 CB QPPM LEANDRO TAVARES JARDIM RIBEIRO 44ª BPM/15ª RPM

3 ORIENTAÇÕES:

3.1 o militar convocado deverá observar as orientações publicadas na pasta do

CEFS/2020 – Turma I, página do CRS, portal da PMMG e apresentar-se às 08h00 hs do

dia 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, na Unidade Executora da Região Militar, onde

encontra-se lotado.

Belo Horizonte/MG, 18 de fevereiro de 2020.

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


