
 

ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO 

ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, DO QPPM E QPE DA POLÍCIA 

MILITAR DE MNAS GERAIS, PARA O ANO DE 2021, (CEFS/2021) – MEDIANTE 

LIMINAR JUDICIAL. 

 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições 

regulamentares, contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de 

janeiro de 2016 e nos termos do Edital DRH/CRS nº 02/2021, de 12 de março de 

2021, que regula a inscrição e convocação dos Cabos para o Curso Especial de 

Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2021 (CEFS/2021), e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 135.033-9, CB PM MARIO AUGUSTO LIMA ANTUNES lotado na DSEG-

DIR de Segurança/GMG, teve sua participação impedida no CEFS/2021, tendo em 

vista o não preenchimento do requisito previsto no item 4.2, alínea “a”, do edital do 

concurso, que prevê, ipsis litteris: 

4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes requisitos básicos 
para matrícula no CEFS/2021: 

a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 31 de 
dezembro de 2013, nos termos da Resolução n. 4.980/2020 e suas 
alterações; 

 

1.2 O militar ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 30 de abril de 2002, 

mediante liminar judicial. No ano de 2004 prestou um novo concurso para assegurar 

sua permanência na Instituição, sendo incluído regularmente no dia 09 de maio de 

2005 e promovido a Cb PM no dia 09 de maio de 2014; 
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1.3 Em razão disso, o militar ajuizou ação judicial com pedido de tutela de urgência, 

processo nº 5008532-60.2021.8.13.0079, requerendo sua participação no curso. A 

tutela foi deferida, determinando “efetiva participação em sala de aula, inclusive para 

prestar provas e concorrer à promoção que pleiteia em igualdade de condições com 

os demais candidatos” até ulterior decisão judicial.  

 

2 RESOLVE: 

2.1 Com base nos subitens 1.2 e 1.3 deste Ato, cumprir a decisão judicial; 

2.2 Convocar o nº 135.033-9, CB PM MARIO AUGUSTO LIMA ANTUNES lotado na 

DSEG-DIR de Segurança/GMG, para matrícula no CEFS/2021. 

 

3.ORIENTAÇÕES: 

3.1 O militar convocado deverá observar as orientações publicadas na pasta do 

CEFS/2021, página do CRS, portal da PMMG e deverá apresentar-se na unidade 

executora da Região da Polícia Militar, onde encontra-se lotado às 08h00min do dia 

22 de abril de 2021. 

 

 

Belo Horizonte/MG, 19 de abril de 2021 

 
 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

Documento assinado em 20/04/2021 9:52:03 por CLAUDIO APARECIDO DA SILVA:98380206649.
Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para
verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: 9E89AAB5B4A4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		1246776@pmmg.mg.gov.br
	2021-04-20T09:52:03-0300
	MG
	CLAUDIO APARECIDO DA SILVA:98380206649




