ATO DE CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A REALIZAÇÃO DA
AVALIAÇÃO FÍSICA MILITAR (AFM) DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO

DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, PARA O ANO DE 2022 (QOS-PM/2022)
O 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 tendo em vista o edital nº 08/2021, de 28 de junho de
2021, que regula o concurso público para provimento de cargo no quadro de oficiais da
saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (QOS), para o ano de 2022, inserto no “Minas
Gerais”, nº 127, de 30 de junho de 2021, e,

1 CONSIDERANDO QUE:
1.1 A candidata DOMILA GONCALVES MANSO LOBO, inscrição nº MG11774795,
concorreu às vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados,
QOS/PM 2022;
1.2 Na 1ª fase do certame a candidata obteve 67,50 (sessenta e sete vírgula cinquenta)
pontos na prova de conhecimentos (objetiva), conforme ato de resultado da 1ª fase e
convocação para 2ª fase, publicado no site do CRS1, no dia 29 de setembro de 2021;
1.3 Em requerimento administrativo pleiteou nova data para a realização do TCF, haja vista
que comprovou estar em gestação na ocasião da entrega do referido documento;
1.4 Em 23 de novembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese,
em julgamento de recurso de repercussão geral, interposto pelo Estado do Paraná: "É
constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à
época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso
público";
1.5 O requerimento da candidata foi deferido, conforme Despacho Administrativo2, publicado
no site do CRS, em 07 de outubro de 2021;
1
2

https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/290920211630433910.pdf
https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/071020211028269170.pdf
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1.6 No dia 21 de junho de 2022, cessada a condição impeditiva, a candidata entrou em
contato com o Centro de Recrutamento e Seleção por meio de mensagem de e-mail,
solicitando reagendamento do TCF.

2 RESOLVE:
2.1 Ante ao exposto nos subitens 1.2 a 1.6 deste ato, convocar a candidata DOMILA
GONCALVES MANSO LOBO, inscrição nº MG11774795, para realização da Avaliação
Física Militar.

3 ORIENTAÇÕES À CANDIDATA:
3.1 O TCF ocorrerá no dia 23 de junho de 2022, quinta-feira, às 9h00min, na pista de
atletismo da Academia de Polícia Militar, situada na rua Diabase, 320, Prado, Belo
Horizonte/MG;
3.2 A candidata deverá observar as orientações específicas3, publicada no site do CRS, no
dia 01 de outubro de 2021, cumprindo todas as determinações, no que couber.

Belo Horizonte, 21 de junho 2022.

CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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