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ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DRH/CRS Nº 01/2020, DE 13 DE 

JANEIRO DE 2020, QUE REGULA CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO AO 

CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CHO/CSTGSP), VAGAS PARA O 

QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES E DE OFICIAIS ESPECIALISTAS 

(CATEGORIAS DE COMUNICAÇÕES, MÚSICO E MOTOMECANIZAÇÃO) DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2020. 
 

 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E A CHEFE DO CENTRO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso 

de suas atribuições legais e nos termos do Edital DRH/CRS nº 01/2020, de 13 de 

janeiro de 2020, que regula o Concurso Interno para admissão ao Curso de 

Habilitação e Oficiais – Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança 

Pública (CHO/CSTGSP) para o ano de 2020, e do Memorando nº 10.248.3/2020-

EMPM, de 31 de julho de 2020, que determina a retomada gradual e segura dos 

concursos em andamento, resolvem: 

 

 

1 INCLUR os subitens 1.2.1, 10.14.2, 10.14.3 E 10.14.4 e RETIFICAR os subitens 

1.3, 6.2, 6.22, 7.3 “d”, 9.7.4, 10.6 “b” “d” e “f”, 10.9, 10.14, 10.14.1, do edital, que 

passam a ter a seguinte redação: 

 

“1.2 [...] 

1.2.1 Em razão da suspensão temporária do certame que culminou com o 

adiamento da data de matrícula inicialmente prevista, em cumprimento às normas 

que determinaram a execução de medidas de prevenção e combate à pandemia da 

COVID-19, EXCEPCIONALMENTE para o presente concurso, a verificação do limite 

máximo de 24 (vinte e quatro) anos de efetivo serviço na Instituição Militar Estadual 

(IME) para ingressar no CHO será realizada tendo por referência a data inicialmente 

prevista para matrícula, ou seja, 03 de agosto de 2020.” 

 

“1.3 O CHO/CSTGSP será desenvolvido em curso generalista que habilite ao 

exercício das atividades inerentes ao posto de Tenente e funcionará na Escola de 

Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM), na rua Diabase, 

nº 320, bairro Prado, Belo Horizonte/MG. Terá início previsto para fevereiro/2021, 

em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares 

extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.” 

 

“6.2 As provas (objetiva e dissertativa) serão aplicadas na data de 27 de setembro 

de 2020-domingo, com início previsto para as 08h30min.” 

 

“6.22 Para submissão ao TCF é obrigatório que o candidato realize o Controle 

Fisiológico e seja considerado apto. A Unidade do Militar deverá comprovar a 
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aptidão do candidato encaminhando ao CRS os dados do BI em que foi publicado o 

resultado de apto ou inapto para o TCF, via Painel Administrativo (Seção de 

Concursos CRS/CHO), até o dia 04 de janeiro de 2021. O descumprimento de tal 

prazo ensejará eliminação do candidato do certame.” 

 

“7.3 [...] 

d) tenha maior antiguidade” 

 

“9.7.4 Quaisquer embalagens de produtos trazidos para a sala estarão sujeitas à 

inspeção pelo fiscal de aplicação. Somente serão permitidas embalagens ou 

recipientes de armazenamento de alimentos e bebidas em material transparente 

e sem rótulos.” 

 

“10.6 [...] 

b) o requerimento pode ser enviado através do Painel Administrativo (Seção de 

Concursos CRS/CHO), sendo a tempestividade verificada de acordo com a data de 

envio da mensagem, conforme número de protocolo; 

d) protocolar o pedido com no mínimo 03 (três) dias de antecedência da data de 

realização das provas, avaliações, exames ou testes a que se referir; 

f) a Chefe do CRS analisará e emitirá parecer do deferimento/indeferimento do 

pedido, fazendo publicar no site do CRS sua decisão em até 02 dias antes da 

realização da prova.” 

“10.9 As despesas decorrentes da participação em todas as provas, exames ou 

testes e demais procedimentos do certame de que trata este edital, correrão por 

conta do candidato, o qual não terá direito a indenizações ou ressarcimento de 

despesas de qualquer natureza, bem como não terá as horas de empenho 

computadas em sua jornada de trabalho. Caso esteja em gozo de férias ou licença, 

não fará jus à cassação do dia, haja vista que a inscrição para o concurso é ato 

voluntário, de interesse do candidato, não havendo previsão legal de cassação em 

virtude de participação em concursos.” 

“10.14 Em razão dos protocolos de segurança estabelecidos para prevenção à 

COVID-19, o comparecimento às atividades do processo seletivo interno, 

EXCLUSIVAMENTE PARA ESTE PROCESSO, será facultativo. Para tanto, o 

candidato deverá informar à administração de sua Unidade sobre sua decisão de 

não comparecer, mediante mensagem no Painel Administrativo, com pelo menos 

5 (cinco) dias de antecedência da prova. Neste caso, o candidato arcará com a 

eliminação no certame.  

10.14.1 O candidato que, nos termos do item anterior, deixar de comunicar sua 

ausência à prova e não comparecer ao exame poderá ser responsabilizado 

disciplinarmente, caso não haja outra justificativa válida. O militar ausente às 

provas será considerado reprovado, com nota zero. 

https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/PAWeb/app/gerenciarCaixaPostal.action?act=alterarCaixaPostalAtiva&codigoCaixaAtivaAlteracao=36064
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/PAWeb/app/gerenciarCaixaPostal.action?act=alterarCaixaPostalAtiva&codigoCaixaAtivaAlteracao=36064
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10.14.2 Para o candidato que optar por comparecer, a atividade constituirá ato de 

serviço, devendo apresentar-se fardado para a prova, com o uniforme da 

atividade, em conformidade com o RUIPM, sob pena de ser responsabilizado 

administrativamente caso o uniforme esteja em desacordo com o previsto, ou 

eliminado do certame caso compareça em trajes civis, fora dos casos previstos 

no edital. 

10.14.3 Os candidatos do Serviço de Inteligência (SIPOM), da Corregedoria 

(CPM) e da Assessoria de Relações Institucionais (ARINS) estão autorizados a 

apresentarem-se em trajes civis, conforme Resolução nº 4.360, de 05/12/2014.  

10.14.4 Os candidatos licenciados ou dispensados pelos NAIS/SAS de uso de 

fardamento poderão comparecer em trajes civis compatíveis com orientação 

médica, resguardado o recato e a formalidade das vestimentas exigidos no 

ambiente militar, sob pena de responsabilização administrativa.” 

 
 
2 RETIFICAR o Anexo “A” do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO “A” 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

Data Atividades Local 

14/01 a 07/02/2020 Período de inscrição 
Site  

www.policiamilitar.mg.gov.br/crs 

10/02/2020 
Data limite para pagamento dataxa 

de inscrição (DAE) 

Banco do Brasil, Mercantil do 
Brasil,Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, Sicoob, 

Santander, ou correspondentes 
bancários Mais Brasil, Banco 

Postal e casas lotéricas 

04/03/2020 
Prazo máximo para as 

Unidadesencaminharem ao CRS 
os locaisde prova 

Painel Administrativo(Seção de 
Concursos/CHO) 

18/09/2020 Divulgação dos locais de prova 
Site  

www.policiamilitar.mg.gov.br/crs 

27/09/2020 

07h00min Abertura dos portões 

Local de prova 

08h Fechamento dos portões 

08h 
Chamada dos candidatos em  

sala de aula 

08h30min 
às 

12h30min 

Provas de conhecimentos  
(objetiva e dissertativa) 
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Data Atividades Local 

28/09/2020 
Divulgação do gabarito da prova 

objetiva  

Site  
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs 

27/10/2020 
Divulgação das notas das provas 

objetivas  

19/11/2020 
Divulgação das notas das provas  

dissertativas  

18/12/2020 
Resultado da 1ª fase e 

Convocação para a 2ª fase  

04/01/2021 
Envio pelas Unidades do Controle 
Fisiológico dos candidatos ao CRS 

 

Painel Administrativo 

(Seção de Concursos/CHO)  
 

04/02/2021 
Resultado final e convocação para 

matrícula 

Site  
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs  

e BGPM 

05/02/2021 
Apresentação de documentos para 

matrícula 
APM / EFO 

08/02/2021 

Apresentação de documentos para 
matrícula/ Efetivação da 

matrícula/Início de curso 

APM / EFO 

 

 

3 PERMANECEM inalterados os demais dispositivos do edital. 
 

 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

(a) Rodrigo Piassi do Nascimento, Cel PM 

Diretor de Recursos Humanos 

(a) Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM 

Chefe do CRS 

 

 


