
ATO DE CONVOCAÇÃO PARA A 4ª FASE TCF (TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA) 
DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 2º TENENTE DO 
QUADRO  DE  OFICIAIS  DE  SAÚDE  (QOS)  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS 
GERAIS, PARA O ANO 2013 – MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.   

O  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas  no  R-100,  aprovado  pelo  Decreto  nº  18.445,  de  15abr77  e, 
considerando o R-103, regulado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, nos 
termos do edital nº 13 DRH/CRS, de 11/12/2012, que regula o concurso público 
para provimento de cargo de 2º Tenente do  Quadro de Oficiais  de Saúde 
(QOS)  da  Polícia  Militar  de  Minas Gerais,  para  o  ano de 2013,  inserto  no 
“Minas Gerais” nº 232, de 13/12/2013 e suas retificações, convoca o candidato 
abaixo  para  submissão  à  4ª  fase  do  concurso,  mediante  liminar  judicial,  a 
saber:
I – ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:
1. O TCF ocorrerá no dia  30/01/2015-SEXTA-FEIRA,  com chamada para o 
candidato, às  09:00h, na pista de atletismo da APM, sito à Rua Diábase, nº 
320, bairro Prado, nesta Capital, sendo seu resultado publicado no mesmo dia.
2. O  TCF  será  realizado  na  conformidade  da  Resolução  n.º  3.322,  de 
24/09/1996 e suas modificações e constará de prova de resistência aeróbica 
(corrida de 2.400 metros), com o seguinte índice:
- Masculino: tempo máximo de 17 (dezessete) minutos e 45 (quarenta e cinco) 
segundos;
3.  O candidato  deverá  portar  documento  de  identidade  com  assinatura  e 
fotografia que permita sua perfeita identificação, sem a qual não poderá realizar 
o teste.
4. O candidato só poderá deixar o local de aplicação do teste acompanhado de 
um militar da comissão.
5. O candidato que não atingir o índice mínimo será considerado REPROVADO 
e automaticamente eliminado do processo seletivo. 
6. Para o TCF não será permitido o uso de qualquer substância química capaz 
de alterar o desempenho natural do candidato, ficando a critério da comissão 
de  avaliadores  a  escolha  aleatória  de  qualquer  candidato  para  sujeição  e 
exames  laboratoriais.  Será  eliminado  do  TCF  o  candidato  que  se  negar  a 
fornecer o material para exame, bem como aquele cujo resultado de exame for 
positivo.
II – CANDIDATO CONVOCADO: 

Ord. Inscrição UF Candidato Processo nº

1. MG10309340 MG ALEX DOUGLAS GONCALVES         3051217-34.2014.8.13.0024

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2015.

(a) Marco Antônio Ferreira Espósito, Ten Cel PM
Resp. p/ Chefia do CRS
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