
TORNA SEM EFEITO O ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE DO
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (QPPM), PARA O ANO DE 2017 (CFSd QPPM/2017) -
RMBH, 17ª E 18ª RPM - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL

A 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 considerando o disposto no edital DRH/CRS n°
13/2016, de 22 de agosto de 2016, publicado no “Minas Gerais” nº 152, de 23/08/2016 e suas
retificações (Minas Gerais nº 232, de 23/12/2016), que regula o concurso público para admissão
ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2017 (CFSd
QPPM/2017)- RMBH, 17ª e 18ª RPM, faz publicar Ato que torna sem efeito a convocação para a
2ª Fase de candidato mediante decisão judicial e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato GUSTAVO ÂNGELO DE AQUINO VIANA, CI n. 13734542, concorreu às
vagas para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de
Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2017 – Vagas para a RMBH - (CFSd
QPPM/2017-RMBH);

1.2 na 1ª Fase, o candidato obteve 60,00 (sessenta) pontos na nota da prova I (objetiva) e
69,00 (sessenta e nove) pontos na nota da prova II (dissertativa), totalizando 129 (centro e vinte e
nove) pontos;

1.3 o candidato interpôs recurso administrativo contra a nota da prova II (dissertativa),
tendo sido INDEFERIDO, sendo mantida sua nota, através do Despacho Administrativo n. 33/17
publicado em data de 05/05/2017;

1.4 em razão disso, o candidato ajuizou ação, através do processo nº
9034394.72.2017.813.0024, tendo o magistrado entendido “que o edital, nos itens 6.9 e
subsequentes, regulamenta como será realizada a correção da prova dissertativa. Contudo, não
se observa a indicação do decote de pontos por motivo de rasura, sendo concedido ao
promovente, liminar judicial para dar continuidade nas demais fases do certame”;

1.5 em face da decisão judicial, o candidato foi convocado para as demais fases do
concurso em Ato publicado na data de 29/05/2017;

1.6 em prosseguimento aos exames, testes e avaliações, o candidato obteve os seguintes
resultados:

1.6.1 nos Exames de Saúde Preliminares (Clínico/Antropométrico e Odontológico) foi
considerado APTO, Ato publicado em 30/06/2017;

1.6.2 nos Exames Oftalmológico e Otorrinolaringológico foi considerado APTO com
publicação do Ato em 17/07/2017;

1.6.3 no Teste de Capacitação Física (TCF) obteve 67,00 (sessenta e sete) pontos com
publicação do Ato em 12/06/2017;

1.6.4 no Exame do subitem 6.54, foi considerado APTO com publicação do Ato em
17/07/2017;

1.6.5 na Avaliação Psicológica, o candidato foi convocado para a Entrevista de
Devolução/Abertura de Vistas, com publicação do Ato em data de 19/07/2017;

1.7 em data de 07 de agosto de 2017, deu entrada no CRS, através da Advocacia-Geral
do Estado (AGE), agravo de instrumento nº 9041369.48.2017.813.9001, datado de 10/07/2017,
noticiando sobre a decisão, que reformou a liminar concedida ao autor, em sede do referido
Agravo.



2 RESOLVE

2.1 Tornar sem efeito o Ato Complementar de Convocação para a 2ª Fase do CFSd
QPPM/2017 - RMBH, 17ª e 18ª RPM do candidato GUSTAVO ÂNGELO DE AQUINO VIANA, CI n.
13734542, anulando todos os atos provenientes da liminar anteriormente deferida.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2017.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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