
ATO  DE  RETIFICAÇÃO  Nº  03  DO  EDITAL  DRH/CRS  Nº  15/2012,  DE  11/12/2012,  QUE 
REGULA  O  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE 
SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPE/2014).

 O  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  E  O  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 15/2012, de 11/12/2012, publicado no “MG” nº 
232, de 13/12/2012, resolvem:

1. Alterar os itens 3.3, 7.1 letra “f”, 7.4, 8.2 e acrescentar o item 8.2.2, que passam a ter a seguinte 
redação:

“3.3  Para fins  da  comprovação  da  idoneidade  moral  o  candidato  deverá  apresentar,  no  momento  da 
matrícula,  certidões  negativas  de antecedentes  criminais  fornecidas  pelas  Justiças  Federal,  Estadual  e 
Militar, conforme previsto na letra “f” do item 7.1 deste edital, e não poderá estar indiciado em inquérito 
comum ou militar ou sendo processado criminalmente por crime doloso.”

“7.1...
f)  certidões  negativas  de antecedentes  criminais  expedidas  pela  Polícia  Civil,  Polícia  Federal,  Justiça 
Estadual (inclusive Juizado Especial) e Justiça Federal (inclusive Juizado Especial) das localidades em 
que o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos, com data de expedição de até 60 dias anteriores à 
matrícula. No caso de militares ou ex-militares, que tenham servido nas Forças Armadas ou em Polícias e  
Bombeiros  Militares  de  Estados  onde há  Justiça  Militar  Estadual,  também deverá  ser  apresentada  a 
certidão negativa da respectiva Justiça Militar.”

“7.4  A declaração  e  a  apresentação  de  documentos  ou  informações  falsos  ou inexatos,  devidamente 
confirmados através de processo apuratório, assegurado o direito de ampla  defesa e do contraditório, 
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.” 

“8.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor de Recursos Humanos (DRH), exceto para o previsto no 
subitem 8.2.1,  sendo protocolados  pessoalmente  ou  mediante  procuração  no Centro  de  Recrutamento  e 
Seleção, pelos correios com AR (Aviso de Recebimento), sendo a tempestividade verificada de acordo com a 
data de postagem, endereçada ao Centro de Recrutamento e Seleção (localizado na Rua dos Pampas, nº 701 - 
Bairro Prado - Belo Horizonte, CEP. 30.411.073).”

“8.2.2 O CRS não se responsabilizará pelo extravio ou quaisquer outros fatores que a Administração não 
tenha dado causa e que culminem no não recebimento da documentação enviada pelo candidato.”

2. Permanecem inalterados os demais dispositivos do edital.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2013.

           (a) Eduardo César Reis – Cel PM                               (a) Josan Mendes Feres - Ten Cel PM
           Diretor de Recursos Humanos                                                 Chefe do CRS

1


	           (a) Eduardo César Reis – Cel PM                               (a) Josan Mendes Feres - Ten Cel PM
	           Diretor de Recursos Humanos                                                 Chefe do CRS

