
 

 

TORNA SEM EFEITO O ATO DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO 

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA ADMISSÃO AOS PROGRAMAS 

DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, PARA O ANO DE 2019 - MEDIANTE LIMINAR 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 14/01/2016, a 

Resolução nº 4.684 de 31/07/2018, que dispõe sobre o funcionamento dos 

Programas de Residência Médica para o ano de 2019, e nos termos do Edital 

DRH/CRS nº 07/2018, de 17/08/2018, que regula o processo de seleção 

pública para admissão aos Programas de Residência Médica do Hospital da 

Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019, publicado no “Minas 

Gerais” nº 152, de 17/08/2018, torna sem efeito o ato de convocação para 

matrícula do processo de seleção pública para admissão aos Programas de 

Residência Médica do HPM, mediante liminar judicial: 

  

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 a candidata, de inscrição MG14397075, concorreu ao processo 

de seleção pública para admissão aos Programas de Residência Médica do 

Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2019, vagas para a 

especialidade ENDOSCOPIA; 

1.2 na 1ª Fase do certame, a candidata obteve 58,50 (cinquenta e 

oito e meio) pontos na nota da prova I e 6,00 (seis) pontos na avaliação 

curricular; 

1.3 no dia 04 de fevereiro de 2019, deu entrada no CRS o pedido de 

reconsideração de nota final do certame da candidata, por discordar da não 

atribuição do acréscimo dos pontos relativos à participação no Programa de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB); 



 

 

1.4 naquela ocasião, a candidata alegou, em sede recursal, que está 

sedimentado o entendimento jurisprudencial acerca da ilegalidade do art. 9º, 

inciso I, da Resolução no 02, de 27 de agosto de 2015, da Comissão Nacional 

de Residência Médica; 

1.5 entretanto, prevê o art. 9º, inciso I, da Resolução nº 02, de 27 de 

agosto de 2015, da Comissão Nacional de Residência Médica, que: 

 
Art. 9º O candidato que anteriormente a data de início do PRM tiver 
participado e cumprido integralmente o PROVAB a partir de 2012 ou 
ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e 
Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a 
partir de 2015, e concluído o programa, receberá pontuação adicional 
na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, 
considerando-se os seguintes critérios: 
I - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de 
acesso direto para quem concluir 1 ano de participação nas 
atividades do PROVAB;[...].(grifo nosso) 

 

1.6 conforme consta no Despacho Administrativo nº 18/2019-

DRH/CRS, de 08 de fevereiro de 2019, o pleito da candidata foi INDEFERIDO, 

por falta de amparo legal; 

1.7 face ao indeferimento do recurso administrativo, a candidata 

ajuizou ação, por meio do processo n. 5021724-02.2019.8.13.0024, tendo sido 

assegurada, mediante liminar judicial, a sua matrícula no Programa de 

Residência Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano 

de 2019; 

1.8 com os pontos atribuídos, mediante liminar judicial, a candidata 

obteve a pontuação final de 70,95 (setenta, noventa e cinco) pontos; 

1.9 no dia 20 de fevereiro de 2019, foi publicado o ato de 

convocação para matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo, 

sendo que a candidata convocada regularmente, para a única vaga da 

especialidade, obteve 69,00 (sessenta e nove) pontos; 

1.10 no dia 28 de fevereiro de 2019, foi publicado o ato de 

convocação para matrícula, mediante liminar, da candidata de inscrição 

MG14397075; 

1.11 a candidata convocada regularmente no dia 20 de fevereiro de 



 

 

2019, para a única vaga da especialidade Endoscopia, terceira interessada, 

impetrou mandado de segurança n. 1.0000.19.019640-2/000, contra o ato do 

Juiz da 1ª instância, em relação processo descrito no subitem 1.7 deste 

despacho, o qual havia deferido a liminar à candidata de inscrição 

MG14397075; 

1.12 a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais deferiu parcialmente o pedido liminar no mandado de segurança n. 

1.0000.19.019640-2/000, impetrado pela terceira interessada, suspendendo os 

efeitos da decisão de 1ª Instância combatida. Data da decisão: 08 de março de 

2019. Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes; 

1.13 assim sendo, faz-se necessário tornar sem efeito o ato de 

convocação para matrícula, mediante liminar, publicado no dia 28 de fevereiro 

de 2019, de modo a desligar a candidata, de inscrição MG14397075, do 

Programa de Residência Médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, 

para o ano de 2019, na especialidade Endoscopia. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 tornar sem efeito a convocação da candidata, de inscrição 

MG14397075, do Programa de Residência Médica do Hospital da Polícia Militar 

de Minas Gerais para o ano de 2019; 

2.2 remeter cópia deste ato ao Diretor-Geral do Hospital da Polícia 

Militar de Minas Gerais, para o fiel cumprimento da decisão judicial. 

 

Belo Horizonte, 21 de março de 2019. 

 

 

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


