ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA A 4ª FASE (ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS - EAdO) DO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2017 (QOS/2017).

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 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista o edital DRH/CRS Nº 05, de
18/04/2017, que regula o concurso público para provimento de cargo no Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de
Minas Gerais, para o ano de 2017, e:
1 CONSIDERANDO QUE
1.1 a vaga da especialidade de Clínica Médica, para a cidade de Muriaé, prevista no subitem 4.1 do edital do certame,
não foi preenchida;
1.2 no dia 19 de dezembro de 2017, foi publicado um ato de consulta de manifestação de interesse de ocupação da
vaga ociosa para a cidade de Muriaé, pelos candidatos excedentes da especialidade de Clínica Médica, que concorreram para
outras localidades;
1.3 encerrado o prazo para a citada manifestação formal, foi verificado que os candidatos JOSÉ LEANDRO
MAGALHÃES, RG: 8794014 e BRUNO MENDONÇA ALMEIDA, RG: MG13084323, responderam demonstrando interesse em
ocupar tal vaga. O candidato VITOR ALONSO MIRANDA DE CARLI, RG 437186519, enviou mensagem formal manifestando não
ter interesse em ocupar a citada vaga. A candidata SAMARA BIANCA RODRIGUES DE CAMPOS, RG: 12339065, não enviou
mensagem manifestando seu interesse.
2 RESOLVE
EAdO):

2.1 convocar o candidato abaixo mencionado, para realizar a matrícula na 4ª fase (Estágio de Adaptação de Oficiais –
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3 ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO
3.1 a apresentação para início do Estágio de Adaptação para Oficiais (EAdO) será na Escola de Formação de Oficiais EFO, situada à Rua Diabase, nº 320, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, nos dias 26 e 27/12/2017 às 08h30min;
3.2 as orientações para efetivação da matrícula, inclusive documentação e uniforme, estão disponíveis na Cartilha para
os Discentes do EAdO e nas Instruções Preliminares para Preenchimento do FIC EAdO 2017, disponíveis no site do CRS,
www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no link Concursos Públicos, e, em seguida, Concurso Público para provimento de cargo no Quadro de
Oficiais de Saúde (QOS/2017);
3.3 a apresentação dos documentos exigidos é de inteira responsabilidade do candidato, que terá sua matrícula
indeferida se não os apresentar na data estipulada ou se apresentá-los rasurados, ilegíveis ou irregulares;
3.4 a declaração e a apresentação de documentos ou informações falsos ou inexatos determinará o cancelamento da
matrícula e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis, penais e
administrativas cabíveis;
3.5 toda a documentação prevista no edital e entregue pelo candidato, não será objeto de devolução, fazendo parte do
arquivo do concurso;
3.6 o não comparecimento do candidato para efetivação da matrícula ou a não apresentação dos documentos exigidos,
na data estipulada, implicará na sua eliminação do concurso.
Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2017.
(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI - TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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