ATO DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS (QPPM), PARA O ANO DE 2017 (CFSd QPPM/2017) - MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.
A MAJOR PM, RESPONDENDO PELA CHEFIA 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 n° 03, de 18 de março de 2015, publicado no “Minas Gerais” no 53, de 20 de março de 2015, que regula o concurso
público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2016
(CFSd QPPM/2016), faz publicar o ato de convocação para matrícula, mediante liminar judicial, a saber:
I - ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS:
1. A classificação final dos aprovados foi apurada pela ordem decrescente de notas, obtidas da soma dos pontos alcançados na
prova objetiva e no TCF.
2. Em caso de empate em notas, ficará melhor classificado, o candidato que:
a) tenha maior nota na prova objetiva;
b) tenha maior nota na prova de redação;
c) tenha maior idade.
3. Os candidatos convocados para matrícula mediante liminar judicial deverão se apresentar para realização da matrícula em 26
de setembro de 2017 às 06h30min, na Escola de Formação de Soldados, conforme orientações específicas sobre matrícula que
encontram-se publicadas no site do CRS.
4. O não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não apresentação dos documentos exigidos, dentro do
prazo estabelecido, implicará na perda de direitos e consequente eliminação do concurso.
5. Para a realização da matrícula, os candidatos deverão consultar as orientações específicas aos candidatos, que encontram-se
hospedada no site do CRS www.policiamilitar.mg.gov.br/crs.

II – CFSD – MASCULINO:

ORD.
1.

RG
19438769

NOME COMPLETO
JOAO GUILHERME MALTA ROSA MAGALHAES

PROVA I PROVA II
130,00

79,00

TCF
68,00

EXAMES MÉDICOS
TOTAL
(PROVA I + TCF) PRELIMINARES COMPLEMENTARES
198,00

APTO

APTO

SUBITEM 6.54

APTO

AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

PROCESSO

CONTRAINDICADO 9033440.60.2016.813.0024

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2017.

(a) Graziela Carpinsk Corrêa, Maj PM
Resp. p/ Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção

