
ATO DE ELIMINAÇÃO Nº 03 DE CANDIDATO 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) 
 
 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a autorização concedida 
pela Resolução nº 4.675 de 28/06/2018, e com base no Edital DRH/CRS nº 06/2018, de 
29/06/2018, que regula o 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) e: 
 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 
1.1 em 02 de setembro de 2019, foi publicado no site do Centro de 

Recrutamento e Seleção (CRS) o ato de convocação para repetição dos exames de 
saúde (preliminares, complementares e toxicológico) dos candidatos do CFSD 
QPPM/2019;  

 
1.2 após avaliar os exames entregues pelo candidato RÔMULO FERREIRA 

PESSOA, RG 12.242.975, o profissional da área responsável solicitou o seu 
comparecimento no Hospital da Polícia Militar, no dia 16 de outubro de 2019, às 09h, 
para fins de avaliação otorrinolaringológica; 

  
1.3 em 11 de outubro de 2019, foi publicado no site do CRS o ato de 

convocação de candidato para exames, determinando o comparecimento do referido 
para os fins necessários, de acordo com o subitem 6.36.2 do edital regulador do 
concurso. 

 
1.4 o edital do certame prevê que: 

9.7 Será eliminado do concurso, dentre outras situações previstas 
neste edital, o candidato que:  
[...] 
i) deixar de atender as normas previstas neste edital, em qualquer 
fase; 
[...]. 
 

1.5  o candidato não compareceu na data, local e horário determinados. 

 
2 RESOLVE: 

 

2.1 eliminar o candidato RÔMULO FERREIRA PESSOA do concurso para o 
CFSd/2019, pelos motivos elencados. 

 
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2019. 

 
 

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


