
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO A AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
PARA O ANO 2016 (CFSd QPPM/2016) – 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 n° 4.452, de 14 de janeiro de 2016, e considerando o
disposto no edital DRH/CRS n° 03, de 18 de março de 2015, publicado no “Minas
Gerais”  n°  53,  de  20  de  março  de  2015,  que  regula  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 2016, faz publicar, o ato de convocação para
submissão a avaliação oftalmológica, mediante liminar judicial, e:

CONSIDERANDO QUE:

I  -  O candidato,  RONYVANIO  CELESTINO  DE  OLIVEIRA,  inscrição  nº
14445580, concorreu às vagas para a RMBH, do concurso público para admissão ao
Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar  de Minas
Gerais, para o ano de 2016.

II -  O candidato obteve 125,00 (cento e vinte e cinco) pontos na nota da
prova I e obteve 82,00 (oitenta e dois) pontos na nota da prova II.

III  -  Na  2ª  fase  do  certame,  o  candidato  foi  considerado  INAPTO nos
exames médicos preliminares, exame oftalmológico.

IV – Em 26 de janeiro de 2017, o candidato obteve liminar judicial, processo
nº  9012167.25.2016.813.0024,  em  que  o  juiz  determina  explicações  oficiais
detalhadas sobre o parecer do exame pelo oficial médico responsável pelo parecer
que contraindicou o candidato ou realização de novos exames médicos oftalmológicos.

V – O Oficial  Médico membro da comissão que realizou a avaliação do
candidato durante o certame encontra-se atualmente na situação de inativo.

RESOLVE:

1.  Convocar  o  candidato,  RONYVANIO  CELESTINO  DE  OLIVEIRA,
cumprindo a determinação judicial, para realização de exames oftalmológicos.

2. O candidato, deverá comparecer ao Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais,  cito  a  Rua  Pacífico  Mascarenhas,  s/nº,  no  dia  13  de  fevereiro  de  2017,
impreterivelmente, às 13h45min.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2017.

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


