
ATO DE PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO
AOS  CURSOS  DE  PILOTO  PRIVADO  DE  AVIÃO/COMANDANTE  DE  OPERAÇÕES
AÉREAS  E  PILOTO  PRIVADO  DE  HELICÓPTERO/COMANDANTE  DE  OPERAÇÕES
AÉREAS, PARA O ANO DE 2018 – MEDIANTE LIMINAR 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  14/01/2016,  nos  termos  do  Edital  DRH/CRS  nº  03/2018,  de
23/03/2018, que regula o concurso interno para admissão aos cursos de piloto privado de
avião/comandante  de  operações  aéreas  e  piloto  privado  de  helicóptero/comandante  de
operações aéreas, para o ano de 2018, faz publicar a inscrição no certame, mediante liminar
judicial, a saber, e: 

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato nº 136.993-3, 1º TEN PM ANDERSON MAGNUS DA SILVA
ALVES, lotado no 18ª CIA PM IND PE, inscreveu-se no concurso interno para admissão aos
cursos de piloto  privado de avião/comandante  de operações aéreas e piloto  privado de
helicóptero/comandante de operações aéreas, para o ano de 2018;

1.2 o candidato teve a inscrição  INDEFERIDA,  por contrariar o previsto no
subitem 2.1 “c” do edital DRH/CRS nº 03/2018, conforme ato publicado em 03 de abril de
2018; 

1.3 a verificação dos requisitos supracitados é de competência do Centro de
Recrutamento  e  Seleção  (CRS/PMMG)  no  momento  da  inscrição  e,  posteriormente,  da
Unidade executora do curso, no momento da matrícula;

1.4 face ao indeferimento de inscrição, o candidato ajuizou ação por meio do
processo  nº  5001417-34.2018.8.13.0518,  sendo  assegurada,  em  liminar  judicial,  a  sua
inscrição;

1.5 em 19 de abril de 2018, aportou neste Centro cópia da decisão judicial,
determinando que seja assegurada a inscrição do certame.

2 RESOLVE

2.1 fazer a inscrição do candidato  nº  136.993-3,  1º  TEN PM ANDERSON
MAGNUS  DA SILVA ALVES,  no  concurso  interno  para  admissão  aos  cursos  de  piloto
privado  de  avião/comandante  de  operações  aéreas  e  piloto  privado  de
helicóptero/comandante  de  operações  aéreas,  para  o  ano  de  2018,  em cumprimento  à
decisão judicial, desde que continue cumprindo os demais requisitos de inscrição, conforme
preconiza o edital DRH/CRS nº 03/2018, de 23 de março de 2018.

Belo Horizonte/MG, 19 de abril de 2018

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


