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ATO DE RESULTADO DA REAVALIAÇÃO DO EXAME DE SAÚDE PRELIMINAR 

(CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

(QPPM), PARA O ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019-INTERIOR) – VAGAS PARA O 

INTERIOR (4ª A 19ª RPM), MEDIANTE DECISÃO 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 nº 

4.452, de 14 de janeiro de 2016 e considerando o disposto no Edital DRH/CRS nº 06/2018, 

de 29 de junho de 2018, que regula o concurso público para admissão ao Curso de 

Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd 

QPPM/2019 – INTERIOR), publicado no “MG” nº 121, de 04 de julho de 2018 e Atos de 

Retificações nº 01, 02 e 03, em observância à Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como à Lei nº 12.527, de 18 de novembro 2011 (Lei 

de Acesso à Informação) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ANGÉLICA CRISTINE DA SILVA AVELAR, inscrição nº 15855616, foi 

convocada para nova medição de altura, por meio de ato administrativo da Chefe do Centro 

de Recrutamento e Seleção, publicado em 09 de novembro de 2020, em cumprimento à 

decisão judicial, processo nº 141012-07.2020.8.13.0024, com referência à inaptidão da 

candidata no Exame Antropométrico (altura); 

1.2 em 13 de novembro de 2020, atendendo à convocação, a candidata compareceu ao 

Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da Escola de Formação de Soldados da Polícia 

Militar de Minas Gerais (EFSd), na cidade de Belo Horizonte/MG, e foi avaliada pelo médico 

integrante da Junta de Seleção dos Exames de Saúde do CFSd/2019-Interior; 
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1.3 a candidata se apresentou de forma irregular, o que impediu a aferição de sua altura, 

conforme demonstra o relatório médico, haja vista que descumpriu o item 5 das orientações 

específicas para a realização do exame de saúde (exames preliminares de saúde), o qual 

dispõe: “Para submeter-se aos exames preliminares, o candidato não poderá estar em uso 

de unhas postiças, de esmaltes, bem como de alongamento capilar (“megahair”)” (grifo 

nosso); 

1.4 diante da impossibilidade de realizar a medição da altura, a Junta de Seleção manteve o 

parecer: “INAPTA PARA INCLUSÃO”. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 manter inalterada a condição de “INAPTA” no Exame de Saúde Preliminar 

(clínico/antropométrico) para a candidata ANGÉLICA CRISTINE DA SILVA AVELAR; 

2.2 informar ao juízo competente a impossibilidade de realizar nova medição de altura da 

candidata, pelos motivos anteriormente expostos e remeter cópia do parecer médico 

produzido. 

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2020. 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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