
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

 

COMUNICADO nº 04/2021-CRS 

 

CONCURSO - CFO/2020 

EDITAL DRH/CRS Nº 11/2019 

 

O Tenente Coronel PM Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção, no uso de suas atribuições 

legais e: 

 

1 Considerando 

 

1.1 O encerramento, no dia 16 de abril de 2021, da vigência do Protocolo Onda Roxa em 

Biossegurança Sanitário-Epidemiológico na Microrregião de Belo Horizonte, conforme 

Deliberação nº 151 do Comitê extraordinário COVID-19, de 15 de abril de 2021, publicada 

no “Minas Gerais” de 16 de abril de 2021; 

 

1.2 Como consequência, foi flexibilizado o exercício de atividades econômicas, observadas as 

restrições e protocolos estabelecidos pelo poder público, viabilizando a retomada do 

cronograma de execução do Concurso para admissão ao Curso de Formação de Oficiais 

(CFO) da PMMG para o ano de 2020, considerando o caráter essencial da atividade policial 

militar e a premente necessidade de recomposição do efetivo policial. 

 

1.3 Está divulgado no site do CRS o cronograma de execução das entrevistas de devolução e 

abertura de vistas da avaliação psicológica 

(https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/150320211607015431.pdf), 

bem como as orientações específicas e agenda para realização dos exames médicos 

(https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/220220211433159650.pdf) do 

concurso para admissão ao CFO. 

 

https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/150320211607015431.pdf
https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/220220211433159650.pdf


 

 

2 Resolve 

2.1 Divulgar o novo cronograma de atividades do concurso ao CFO/20: 

Atividade Equipe Data Horário e local 

Avaliação do Exames de Saúde 1 a 6 26/04/2021 

A agenda seguirá os mesmos 
locais e horários já divulgados 

anteriormente. 
Acessar link indicado no item 

1.3 

Avaliação do Exames de Saúde 7 a 12 27/04/2021 

Avaliação do Exames de Saúde 13 e 14 28/04/2021 

Entrevistas de devolução e 
abertura de vistas da avaliação 

psicológica 
- 29/04/2021 

Prova Oral e de Títulos - 
01 e 

02/05/2021 

Conforme orientações que 
serão divulgadas no site do 

CRS em 23/04/2021 

 

2.2 Informar aos candidatos que as orientações já expedidas seguem inalteradas, havendo 

apenas a remarcação da data de realização das atividades. Nesse momento não há 

necessidade de repetição ou realização de novos exames em razão do adiamento das 

etapas. Havendo necessidade, as datas poderão sofrer nova alteração a depender da 

evolução do cenário epidemiológico. Dúvidas podem ser sanadas diretamente com o CRS 

por meio do link “fale conosco” disponível no portal: www.pmmg.mg.gov.br/crs. 

 

 

 

 

(a) Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


