
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A REAVALIAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE

(CLÍNICO)  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE

FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O

ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019) – VAGAS BH/RMBH, 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 n. 4.452, de 14/01/2016, considerando o disposto no Edital

DRH/CRS n. 06/2018, de 29/06/2018 e no Ato de Retificação n. 01 de 30/01/2019,

publicado  no  “MG”  n.  121,  de  04/07/2018,  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 BH/RMBH), em observância à Constituição

da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988, bem como à Lei n. 12.527, de

18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação), e:

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata BARBARA LACERDA FERREIRA LOBATO, inscrição n.

16381204, participou do CFSd QPPM/2019, vagas para BH/RMBH, sendo aprovada

em todas as fases;

1.2 o Edital DRH/CRS nº 06/2018, de 29 de junho de 2018, foi suspenso

por determinação da Câmara de Orçamento e Finanças do Estado de Minas Gerais,

sendo determinada a modificação da data de início do curso de formação para o

cargo de Soldado da PMMG, de 11/02/2019 para 11/02/2020, no caso das vagas

para a Região Metropolitana de Belo Horizonte;

1.3 tendo em vista o prazo de validade dos exames médicos, foi publicado

o  ato  de  convocação  para  repetição  dos  exames  de  saúde  (preliminares,

complementares  e  toxicológicos)  aos  candidatos  aptos  anteriormente,  em 02  de

setembro de 2019, no site do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) da Polícia

Militar de Minas Gerais;
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1.4  na  segunda  avaliação,  a  candidata  foi  considerada  inapta  sob  o

fundamento de não possuir altura mínima, qual seja, 1,60 cm;

1.5  ajuizou  ação  ordinária,  processo n.  5010758-43.2020.8.13.0024  e

antes  de  analisar  a  concessão  de  tutela  antecipada,  foi  determinado  pelo

magistrado, para que no prazo de 02 (dois) dias úteis, seja realizada nova medição

de altura, a ser realizada entre 12h às 14h.

2. RESOLVE:

2.1  face  ao  exposto  no  subitem 1.5  deste  ato,  convocar  a  candidata

BARBARA  LACERDA  FERREIRA  LOBATO,  inscrição  n.  16381204,  para  a

realização de nova medição de altura.

3. ORIENTAÇÕES GERAIS A CANDIDATA:

3.1 para a realização do exame, a candidata deverá apresentar-se no dia

27  de  fevereiro  de  2020,  quinta-feira,  às  12h30min,  na  Academia de  Polícia

Militar,  situada  à  rua  Diabase,  320,  Prado,  Belo  Horizonte/MG,  munida  de

documento de identificação.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2020

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