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ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CABOS PARA O 

CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS QPPM E QPE, PARA O ANO DE 

2011 (CEFS/2011). 

 

            O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS e o 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 pela Resolução nº 4.100, 

de 20/09/2010, observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a  Lei nº 

5.301, de 16/10/1969 e suas alterações,  Decreto 44.557, de 28/06/2007, Resolução 4.068, 

de 09/03/2010, Resolução 4.073 de 26/04/2010 e legislação complementar pertinente à 

matéria e, considerando o edital DRH/CRS nº 05, de 27/04/11 e suas alterações, que 

regula a convocação de Cabos para o Curso Especial de Formação de Sargentos QPPM e 

QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011), 

 

1 Resolve: 

I – retificar o conteúdo do item 1.5 do edital que passa a possuir a seguinte redação:  

1.5 – Caso o militar seja oriundo da 1ª RPM, 2ª RPM, 3ª RPM, CPE e Unidades 

Administrativas da RMBH, ao término do curso, poderá de acordo com a necessidade e 

conveniência administrativa, ser classificado em qualquer Unidade da RMBH. No caso dos 

militares oriundos das Unidades de Direção Intermediária do interior do Estado, poderão 

ser classificados em qualquer Unidade instalada na área de abrangência da região onde é 

atualmente lotado. 

1.5.1 Após a conclusão do CEFS com aproveitamento, caso o militar fique impedido de 

promoção por qualquer questão diversa das pendências educacionais, poderá ser 

movimentado para a região de origem, até que esteja apto a ser promovido.   

 

 Permanecem inalteradas as demais previsões contidas neste edital. 

 

Belo Horizonte, 20 de junho de 2011. 

 

         Juarez Nazareth – Cel PM                 Luiz Renato Junqueira de Carvalho– Ten Cel PM 
 Diretor de Recursos Humanos                                           Chefe do CRS 
 


