
 

ATO DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO 

AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA DO QPPM E DO 

QPE , PARA O ANO DE 2014 (CFS/CSTSP-2014). 

 

   O TEN CEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a autorização concedida pelas normas estabelecidas no edital DRH/CRS nº 

02/2014, de 11/02/2014, que dispõe sobre o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso 

Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE, para o ano de 2014 (CFS/CSTSP-2014), e, 

 

1 Considerando que: 

 

1.1 o período para inscrição para o CFS/2014 foi de 05/03/2014 a 27/03/2014, via internet;  

1.2 antecedendo a inscrição pela internet, os candidatos deveriam apresentar requerimento aos seus comandantes, diretores e chefes, 

sob pena do previsto no item 4.2.2.2 

1.3 há necessidade de conferência, por parte das Unidades onde os militares encontram-se lotados, do cumprimento das exigências dos 

item 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.2.1 do edital pelos inscritos.  

 

 

 

2 Resolve: 

2.1 Divulgar a relação dos candidatos que constam no Sistema Gestor de Concursos – SMAF, como inscritos no CFS/CSTSP-2014, por 

local de realização da prova; 

2.2 solicitar que as Unidades envolvidas façam a conferência quanto à existência do deferimento de inscrição para todos os candidatos 

relacionados a seguir; 



2.3 caso seja detectada a inexistência de deferimento de inscrição para algum candidato, conforme listagem a seguir, tal situação 

deverá ser informada ao CRS até a data de 22 de junho 2014.  

 

3 Observações 

3.1 A PROVA SERÁ APLICADA NO DIA 01/06/2014, NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 12:00 HORAS. 

3.2 os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 07h15min; 

3.3. Não será permitido fazer a prova, o candidato que chegar em sala após o horário previsto para início de aplicação, ou seja, 

após 08:00h, conforme previsto no subitem 10.5 do Edital. 

3.4 É vedado o ingresso de candidato em sala de prova portando arma de fogo, sendo facultado o comparecimento em trajes civis. 

3.5 além das observações acima, os candidatos deverão observar o item 10 do edital: “Das diretrizes aos candidatos”. 
 
 

Belo Horizonte, 19 de maio  de 2014 
 
 

(a) Emerson Mozzer, Ten Cel PM 
Chefe do CRS 


