
ATO DE ANULAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA O  TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA 
(TCF) PARA O PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO QPPM E DO QPE DA PMMG, PARA O ANO DE 
2010 (CFS/2010).

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 
3.875, de 08 de agosto de 2006, e considerando o Edital  no 02/DRH/CRS, de 28 de 
janeiro de 2010, que regula o processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos 
para o Curso de Formação de Sargentos do QPPM e do QPE da PMMG, para o ano de 
2010 (CFS/2010) e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2010  RONALD  JEAN DE  OLIVEIRA HENRIQUES  teve  sua 
permanência  no  certame  assegurada  mediante  decisão  judicial  (Processo  no 
1156396-302010.8.13.0024/ 002410.115639-6 – 3a Fazenda Estadual);

1.2 em cumprimento à decisão judicial, foi convocado para se submeter ao TCF em 06 de 
julho de 2010;

1.3 em 09 de julho de 2010 foi publicado ato de resultado de TCF, constando a aptidão do 
candidato e a orientação para matrícula;

1.4 em 05 de agosto de 2010 foi  publicado o Despacho Administrativo nº 1330/10/CRS, 
onde a Administração resolveu, por determinação judicial, abrir novo prazo para que o 
candidato interpusesse recurso administrativo para o Chefe do Estado Maior contra  a 
análise apresentada; 

1.5 o candidato apresentou Recurso  Administrativo sendo que em 10 de setembro de 
2010 foi publicado o Despacho Administrativo nº 1440/10-DRH/CRS, onde o Chefe do 
EMPM resolveu por conhecer do recurso em cumprimento à ordem judicial e indeferir o 
pedido, mantendo a nota do recorrente inalterada;

1.6 a liminar foi concedida ao candidato no sentido de determinar a sua permanência no 
Processo  Seletivo  Interno,  sem  prejuízo  da  situação  dos  demais  candidatos  já 
classificados, até que se procedesse a fundamentação da nota atribuída ao conteúdo da 
prova  de redação,  subsequente  abertura  do  prazo recursal  e  apreciação de eventual 
recurso,

2.  RESOLVE:

2.1  Diante  do  resultado  do  Recurso  Administrativo,  a  Administração  resolve  Anular  a 
convocação RONALD JEAN DE OLIVEIRA HENRIQUES para o Teste de Capacitação 
Física  (TCF)  do Processo Seletivo  Interno  para  Admissão ao Curso de  Formação de 
Sargento do QPPM e do QPE da PMMG, para o ano de 2010 (CFS/2010) e todos os 
demais dele decorrentes,
retroagindo os efeitos desse ato à data de 10 de setembro de 2010.
                           

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2010.

(a) Jaqueline P. Brettas Veloso, Ten Cel PM
Chefe do CRS


