TORNA SEM EFEITO ATO DE RESERVA DE VAGA NO CONCURSO
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 2016, (CFO/2016) MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL.
A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições
regulamentares contidas no R-103, regulado pela Resolução nº 4.452, de
14/01/2016, nos termos do Edital DRH/CRS nº 07/2015, de 06/06/2015, que
regula o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de
Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016, inserto no
“Minas Gerais” nº 101, de 03/06/2015, e,
CONSIDERANDO QUE:
I - A candidata ALESSANDRA FERNANDES BORGES CARVALHO,
inscrição nº 147.311-5, concorreu às vagas para o Curso de Formação de
Oficiais, para o ano de 2016.
II - A candidata foi aprovada na 1ª fase com 244 (duzentos e quarenta
e quatro) pontos, na 2ª fase (prova oral) com 67,50 (sessenta e sete vírgula
cinquenta) pontos e 3ª fase (TCF) com 70 (sessenta) pontos, totalizando 314
(trezentos e quatorze) pontos.
III - Na 4ª fase do certame, avaliações psicológicas, a candidata foi
CONTRAINDICADA.
IV – Em 22/07/2016, a candidata teve assegurada reserva de vaga
para o próximo CFO, conforme processo de nº 1.0000.16.043110-2/001, desde
que continue preenchendo os requisitos exigidos para a matrícula.
V – Em 06/02/2017, a candidata, cumprindo a determinação judicial,
foi convocada para matrícula no CFO/2017.
VI – Em 20/02/2017, aportou neste Centro de Recrutamento e
Seleção, nova decisão judicial, determinando o cancelamento do ato de
reserva de vaga que convocou a requerente para o CFO/2017.
VII – A convocação e frequência no CFO deverá ocorrer, somente,
após o julgamento de mérito da ação judicial.
RESOLVE:
I - Tornar sem efeito o ato de reserva de vaga da candidata em
cumprimento a decisão judicial, consoante processo de nº 505485740.2016.8.13.0024.
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2017.
(a) Carla Cristina Marafelli, Ten Cel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção

