
 

ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, PARA O ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019) – VAGAS PARA O 

INTERIOR (4ª A 19ª RPM), EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO 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 considerando o disposto no 

Edital DRH/CRS nº 06/2018, de 29 de junho de 2018, publicado no “MG” 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 - INTERIOR) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  

1.1 o candidato DENERSON LOURENÇO MARTINS, inscrição nº 5368478-GO, 

concorreu às vagas do CFSd QPPM/2019 – Interior, para 10ª RPM;  

1.2 na 1ª fase, referente a prova de conhecimentos (objetiva), o candidato obteve 

87,50 (oitenta e sete vírgula cinquenta) pontos. Na 2ª fase, correspondente a 

Avaliação Física Militar (AFM), obteve 54,00 (cinquenta e quatro) pontos; 

1.3 nos Exames de Saúde Preliminares (Clínico/Antropométrico, Odontológico) e 

Exames de Saúde Complementares foi considerado APTO. Nos Exames de Saúde 

Preliminares (Oftalmológico e Otorrinolaringológico) e na Avaliação do subitem 6.12, 

foi considerado INAPTO; 

1.4 em razão das inaptidões, o candidato interpôs recursos administrativos, tendo 

sido DEFERIDOS os relativos aos Exames de Saúde Oftalmológico e 

Otorrinolaringológico e INDEFERIDO para Avaliação do subitem 6.12, conforme 

Despachos Administrativos nº 084.10 e nº 082.10/2020-DRH/CRS respectivamente, 

ambos publicados no site do CRS em 25 de setembro de 2020; 

1.5 o candidato ajuizou ação judicial, processo nº 5007852-70.2020.8.13.0480, com 
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pedido de nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso, e tutela 

provisória de urgência antecipada, tendo o douto magistrado da Unidade 

Jurisdicional Cível - 2º JD / Patos de Minas/MG, julgados procedentes os pedidos da 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar 

a nulidade do ato administrativo que eliminou a parte autora do certame e 

convocação do requerente para matrícula definitiva no curso de formação de 

soldados; 

1.6 o candidato obteve a pontuação final de 141,50 (cento e quarenta e um vírgula 

cinquenta) pontos. Em 12 de novembro de 2020, foi publicado o Ato de Convocação 

de Excedentes nº 01, tendo o último candidato convocado para 10ª RPM, obtido a 

pontuação final correspondente a 134,50 (cento e trinta e quatro vírgula cinquenta) 

pontos; 

1.7 conforme mensagem encaminhada à este Centro pela Seção de Gestão 

Acadêmica – CFSd/2019-Interior da Academia de Polícia Militar, através do Painel 

Administrativo de protocolo nº 202101034202436-2101 de 27 de janeiro de 2021, 

esclarecendo que a Resolução nº 4.739, de 26 de outubro de 2018, que versa sobre 

as Diretrizes de Educação da Polícia Militar de Minas Gerais, prevê que é exigido do 

discente em quaisquer cursos e treinamentos no âmbito da Polícia Militar de Minas 

Gerais o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária 

total para aprovação e formatura; 

1.8 com início do curso em 03 de novembro de 2020 algumas disciplinas atingiram 

os percentuais mencionados, o que inviabiliza a convocação para matrícula no 

CFSd/2019-Interior/11ª RPM, de candidatos com decisões judiciais a partir de 27 de 

janeiro de 2021, sem grave prejuízo à formação policial. 

 

2 RESOLVE:  

2.1 Ante o exposto nos subitens 1.5 ao 1.8 deste ato, fazer a RESERVA DE VAGA 

do candidato DENERSON LOURENÇO MARTINS, inscrição nº 5368478-GO, para o 

Curso de Formação de Soldados, desde que continue cumprindo os requisitos para 

matrícula, previstos no edital regulador do concurso público (CFSd/2019-Interior); 
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2.2 o candidato deverá acompanhar no site www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, as 

informações relacionadas ao presente ato de reserva de vaga. 

 

 

Belo Horizonte, 19 de março de 2021. 

 

Glauco Vinicius de Vasconcelos Souza, Major PM 
Respondendo pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção 
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